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CAPÍTULO UM 
RILEY 

  

— Filha da puta!  

 Eu xinguei quando meu dedo bateu na laje da passarela, a dor zumbindo 
por toda a minha perna. Eu assobiei, xingando novamente e sacudindo as pedras 
irregulares do caminho do jardim. Eu virei, invadindo mais fundo o jardim de 
rosas antes do meu salto torcer em alguma outra maldita pedra “desgastada”, 
torcendo meu tornozelo junto com ele enquanto xingava novamente. 

    —Porra, eu odeio esse casamento—, murmurei para ninguém, já que estava 
sozinha nos jardins do Rei Milton. Eu arranquei meus saltos, estremecendo 
quando esfreguei meu dedo do pé e tornozelo sensíveis antes de andar descalça 
mais um pouco pelo caminho. 

  Quero dizer, era um dos casamentos da minha melhor amiga, e eu sabia 
que deveria ser todo sorriso, selfies e champanhe. Mas não. Aqui estava eu 
mostrando o dedo para as pedras do caminho enquanto eu afastava para 
conseguir um momento para mim mesma. E realmente, Callie, a noiva da hora, 
deveria odiar esse casamento também. Na verdade, quero dizer que ela estava se 
casando com o Rei Milton, pelo amor de Deus, esse terrível monstro de um rei, 
tudo para que ele resolvesse as dívidas de seus pais. Era um negócio bonito, se 
você me perguntasse. Mas também não falava muito. Eu tinha minha própria 
ineficácia para reclamar. 

 Que é exatamente a razão pela qual eu estava fugindo pela entrada do 
jardim lateral do castelo do rei Milton para escapulir em busca outra bebida e 
algum tempo sozinha com meus pensamentos. Eu sabia que deveria estar lá com 
Callie no dia do casamento falso, e eu estarei, mais tarde. Mas primeiro, de fato 
eu precisava relaxar. 

  Olhei em volta, murmurando outra série de palavrões baixinho, quando 
enfiei a mão sob o vestido das damas de honra na altura dos joelhos e peguei o 
pequeno frasco de metal escondido na minha cinta liga. 

 Ei, essa garota veio motivada. 
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 O uísque desceu queimando, mas eu o engoli de volta, sentindo o calor 
aliviar através de mim. Eu precisava da queimadura, a fuga de toda a minha 
situação. E dele. 

  Ugh. 

 Bem-vindo ao século XXI, onde ainda era esperado que as mulheres da 
realeza se casassem com pessoas que não queriam. No caso de Callie, era para 
liquidar uma dívida e salvar seu reino. Isso era realmente muito nobre, mesmo 
que fosse um mal negócio para ela. Mas eu? Não, eu vim de uma família 
ultrapassada, resistente e arrogante, que “decidiu” que era hora de me casar. 
Aos dezenove. Que merda é essa? 

 E, pior ainda, eles decidiram que o casamento falso da minha amiga era o lugar 
perfeito para que eu fosse formalmente apresentada ao meu futuro marido 
falso. De certo modo, e eu poderia ter rido da ironia se não quisesse xingar e 
beber em vez disso. 

 O que é exatamente o que eu estava fazendo. 

 Prince Franklin Smothers, o quarto. Quero dizer, Deus, até mesmo o nome dele 
era como um cobertor molhado. Smothers1 . Eu ia ser sufocada pelo Príncipe 
Smothers! Eu realmente gostaria de ter rido disso, mas tudo que consegui foi 
uma risada pateticamente forçada. Eu sempre tive um espírito livre. Bem, isso é 
o que minha tia me chamava. Meus pais me chamavam de criança problemática, 
um inferno. E eles talvez tenham um pouco de senso. Mas eu apenas vi como 
meu dever me rebelar contra as besteiras que eles me impunham, sabe? Onde 
eles tinham regras como paredes de tijolo, eu seria uma maldita bola de 
destruição. E mesmo que soubesse que tinha que conhecer o príncipe cobertor 
molhado McSmothers, não faria isso com um sorriso no rosto, com certeza. 

Não esta duquesa, muito obrigado. Ou, finalmente, se fosse um sorriso, seria um 
pintado com álcool. Andei pelos jardins, passando por rosas e plantas exóticas. 
Callie pode estar se casando com um monstro, mas seus jardins de rosas eram 
incríveis. Então, ela teria isso, eu acho. 

 Passei por entre os arbustos, através de alguns arcos de pedra em um campo 
lateral. Este fora transformado em um estacionamento temporário para as 
várias limusines, carros urbanos e carros esportivos estrangeiros de toda a 

 
1 Aqui ela faz um trocadilho com o sobrenome do Prince Smothers que significa  

“Sufocar”  
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realeza daqui para o casamento. Meus olhos estavam em um carro velho cinza, 
sem graça e velho, e eu me perguntei se era o do príncipe Franklin. 

 Que nojo. 

 Quero dizer, não era tão horrível quanto Callie. Ela nunca namorou, o que 
significa que Milton seria o primeiro e único. 

 Enjoo. 

 Eu não deveria ter namorado também, o que com a minha “posição” e 
“reputação” da nossa família, mas isso não me impediu. Eu até fiz todo o 
caminho com um cara. Foi muito ruim e muito rápido, mas, pelo menos, eu 
consegui sair do caminho. Não é como se eu “não” entendesse o que era o grande 
problema do sexo. Eu sabia que era incrível, é só que a minha única vez foi uma 
droga. Mas, pelo menos, eu tinha isso nos meus próprios termos e não perderia 
minha castidade com o príncipe Franklin Smothers. 

Passei por limusines e carros da cidade, bebendo meu frasco até meus olhos 
pousarem em algo lindo. 

 Uau. 

 O Rolls Royce vintage era lindo, cromado brilhante, preto brilhante, 
requintadamente detalhado. Eu não era mesmo uma garota de carro, 
mas maldição, aquela coisa era linda. Era o tipo de carro que parecia sexo com 
rodas, sexo exclusivo, luxuoso e com dinheiro, sobre rodas. Tomei outro gole do 
meu uísque, fazendo uma careta quando meus olhos demoraram no carro. 

E então eu fiz uma careta. 

 Sim, estava tudo bem. Mas então, provavelmente pertencia a outro príncipe 
Franklin, ou a um Rei Milton. Era outro idiota rico, esnobe, intitulado, fraco e 
um rico idiota que tinha comprado bom gosto. O pensamento me fez franzir o 
rosto ainda mais, e estreitei os olhos para os Rolls. Bonito, mas de propriedade 
de um imbecil. 

 Tomei outro gole. 

 Um carro idiota para um idiota da realeza. 

 Eu parei, o pensamento perverso provocando em minha cabeça. E lentamente, 
eu sorri. Eu olhei em volta. Os seguranças e os motoristas estavam limpos do 
outro lado do campo. Lentamente, tirei o meu pé, pegando o sapato na mão e 
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segurando a fivela de metal entre dois dedos. Eu o trouxe para o lado do carro e, 
quando a risada começou na minha garganta, comecei a desenhar. 

…Um pau, naturalmente. Um eixo cheio, uma cabeça grande e grossa e duas 
bolas pesadas arranhavam a lateral do carro de valor inestimável. 

 Eu ri novamente quando adicionei alguns pelos por cima, bufando com a quão 
hilária eu era. E eu estava terminando com os últimos toques, quando de repente 
a voz atrás de mim me fez gritar quando deixei cair o meu sapato. 

     —Que porra você está fazendo?!  

 Eu ofeguei, coração na minha garganta enquanto eu girava. Meu pulso pulou 
uma batida, meu corpo inteiro congelou e, lentamente, meus olhos arrastaram 
cada centímetro de seu corpo imenso, imponente e musculoso. Eles pousaram 
em um par de olhos azuis brilhantes, e meu coração parou por um segundo. 
Lindos olhos azuis, cabelos escuros e grossos, uma barba no queixo esculpido e 
perfeito e uma mandíbula real apertada. Um homem mais velho, bonito e 
poderoso se ergueu sobre mim, e havia fúria atrás de seu rosto. 

     —Eu… 

 O impulso de luta ou fuga tomou conta, e eu me virei. Eu até comecei a correr, 
mas a sua mão disparou como um relâmpago e pegou meu pulso 
rapidamente. Eu ofeguei quando ele puxou, girando-me e me jogando contra o 
carro enquanto ele se movia para perto de mim. Meu pulso rugiu através dos 
meus ouvidos, o calor de seu grande corpo crepitando na minha pele. 

—Eu vou contar até três, sua pirralha, — ele rosnou —E então eu quero 
saber exatamente porque você acabou de desenhar um pau na porra do meu 
carro. 
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CAPÍTULO DOIS 
SVEN 

  

 Meus músculos ficaram tensos. Minha pele formigou. Meus olhos se 
estreitaram para a pequena causadora de problemas tentadora e 
provocantemente sexy se contorcendo sob minhas garras. 

     … E meu pau latejou. 

     — Pirralha, — eu rosnei seu queixo caiu e suas sobrancelhas se uniram. —
Uh, desculpe-me? 

 Eu cerrei os dentes. Sem desculpas, sem tremer ou murmurar qualquer tipo de 
desculpa. Nada. Eu tinha um metro e oitenta e dois e vinte e dois de músculos 
puros, e essa pequena loira de pé na minha frente nem sequer vacilou. Ela 
apenas apertou a mandíbula, estreitou os olhos de volta para mim e zombou. 

     — Como você acabou de me chamar? 

 Minha raiva brilhou quando meus olhos passaram rapidamente por ela no 
carro, o maldito Rolls Royce Phantom de 1945. Eu reconstruí a coisa 
manualmente, sozinho. Sim, os reis podem fazer esse tipo de coisa. Nem todos, 
nem muitos, eu concordo. De fato, a maioria dos homens com meus meios e 
posição compraria o carro e pagaria a alguém para torná-lo agradável, para que 
ele pudesse dirigir uma vez e alegar que era o trabalho deles. 

 Mas não, não eu. Quando algo precisava ser feito, eu fazia eu mesmo. Na política, 
na administração do meu reino e no conserto de um carro de sonho. E essa 
pirralha tinha acabado de desenhar um pau nele. Meu olhar voltou para ela e 
senti meu sangue correr quente. 

 Porra. 

 Ela era linda. Pecaminosamente, tentadoramente, muito inconvenientemente 
deslumbrante. E não de alguma maneira abertamente sensual, embora ela fosse 
sexy pra caralho. Não, ela era linda dessa maneira de beleza natural. Eu gostaria 
que fosse o primeiro. Se ela fosse uma princesinha confusa de salto alto e um 
vestido muito curto, como alguns da realeza do tipo sedenta por tabloides, seria 



 

 
9 

 

fácil convencê-la. Eu a faria chorar correndo para o papai em segundos, com 
atitude ou não. E eu estaria certo também, pela merda que ela fez no meu carro. 

 Mas algo me disse que essa garota era diferente. Muito, muito diferente 

 Aqueles afiados olhos azuis olhavam de volta para mim, desafiadores, cheios de 
merda, mijo e acidez. Seus lábios cheios e carnudos se apertaram com aquela 
pequena carranca petulante em seu rosto, como se eu fosse o idiota aqui. E ela 
era jovem. Não muito jovem, mas dezenove anos? Vinte? Certamente mais jovem 
que meus trinta e seis. 

 Certamente muito tentadora. Certamente ficando muito longe sob a porra da 
minha pele. 

     —Eu chamei você de pirralha, — eu rosnei, observando a língua dela sair para 
molhar os lábios. 

 Porra. 

 Meu pau estremeceu, engrossando e endurecendo quando minhas bolas 
incharam e meu pulso trovejou. Meus olhos caíram para o frasco em sua mão e 
minha sobrancelha se levantou. 

     —Bebendo e desenhando nos carros das pessoas? 

 Ela encolheu os ombros. —Então? 

     —Você parece muito bem ter desenhado um pau na porra do meu maldito 
carro. — Eu rosnei, movendo-me em direção a ela enquanto minha raiva 
brilhava. Desta vez, ela estremeceu, só um pouquinho antes de esconder, mas o 
suficiente para eu sorrir para mim mesmo. 

 Peguei você. 

 Não tão frio quanto ela queria fingir que era. 

     — Este carro é basicamente um idiota, então... — Ela deu de ombros, sorrindo 
docemente. — Eu acho que acabei de acrescentar, realmente. Você deveria me 
agradecer. 

    — O que eu devo fazer é ensinar a você uma maldita lição. 

 As palavras rosnaram antes que eu pudesse pensar sobre elas. Mas foda-se. 
Acho que parte de mim pode ter censurado algo assim, mas naquele momento 
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não me importei. Eu me importei quando vi suas bochechas corarem e seu lábio 
inferior pegar entre os dentes. Oh, isso chamou minha atenção. 

     — Desculpe? 

     — Você me ouviu, — eu rosnei. 

 Porra, ela queria jogar este jogo? Eu poderia ir muito além dela. Nós veríamos 
quanto tempo ela manteve essa garota vigorosa quando eu parei de jogar de 
maneira agradável e suave, como a maioria dos idiotas reais que ela 
provavelmente estava acostumada. 

  —Eu disse que deveria ensinar a você uma maldita lição, — eu murmurei. 

   —Tipo? 

   —Tipo como não riscar os malditos carros das pessoas. 

   —Oh, eu vou receber um castigo severo? — Ela disparou de volta. 

   —Que tal você ter um castigo severo sobre o meu joelho, enquanto eu bato 
nessa sua bunda malcriada? 

 O silêncio desceu, seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou em silêncio. 

… E meu pau formigando. 

 O pensamento daquele visual, ela sobre meus joelhos, aquele vestidinho puxado 
para cima, aquela bunda jovem e apertada sob minha palma, sua pele quente 
formigando depois que eu a espancava? Rosnei para mim mesmo, balançando a 
cabeça. 

   — Você está aqui com quem? 

   —Estou aqui comigo mesma. 

   —Quero dizer, com quem você veio a este casamento. De que lado do corredor 
você está? 

    —De que lado você está? 

 Maldição. Ela era irritante. E sedutora. E me deixando mais faminto por ela, a 
cada segundo maldito. 

     —Eu quero saber para que … 
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    —Para que você possa o quê? — Ela jogou para trás. — Denunciar-me como 
um dedo-duro? 

     —Qual parte do meu carro você não está entendendo? — Eu rosnei. 

     —Eu tenho que ir. 

 Surpreendentemente, ela começou a se afastar. Sim, foda-se isso. Eu agarrei 
seu pulso, puxando-a para trás enquanto ela ofegava alto. 

     —Solte-me! 

     —Ouça-me sua princesinha, — eu assobiei. 

     —Você sabe quem eu sou? 

 Eu sorri fracamente. —Eu não dou a mínima para quem você é. 

 Mentira. Eu queria saber tudo sobre essa garota. 

     —Riley Noles —, ela disse secamente. —Duquesa de Irin. 

 Eu sorri. —E isso deveria me impressionar? 

 Ela fez uma careta para mim. —E quem é você, o motorista de alguém? 

 Eu continuei sorrindo. 

   —Um mordomo? Um criado? Segurança? 

 Mas eu apenas balancei a cabeça, segurando-a com firmeza. 

     — Solte-me, estou na maldita festa de casamento e tenho que voltar. 

 Interessante. 

     —Oh você está agora? 

    —Sim—, ela retrucou. Sou uma das damas de honra da princesa Callie. Com 
quem você está aqui? 

     —Ninguém. 

     —Então solte … 

     —Meu nome é Sven Arding, — eu rosnei. 

 Riley parou de lutar, e seu rosto ficou vermelho quando seus olhos se 
arregalaram. 
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     — Oh. 

     —Sim, oh. — Eu rosnei. —Como Rei Sven. 

     —Este é o seu carro. 

     —Acho que dissemos isso, — ronronei, meu sangue bombeando quente como 
fogo. Porra, apenas estar perto dela assim tinha minha pele formigando e minha 
química cerebral disparando loucamente. 

     —Assim como dissemos que você está com um certo problema. 

 Ela engoliu em seco, o rosto ficando vermelho. 

 Bom. 

 Parecia que eu tinha acabado de encontrar um caminho através da armadura 
da pirralha. Eu rosnei, aproximando-me, olhando de volta para o meu carro 
arranhado. 

     — Olha, me desculpe, ok? 

     —Você realmente não parece tão triste. — Eu estava brincando com ela, 
brincando com ela agora que a peguei assim. 

Ela olhou para mim. — Bem, talvez eu não esteja. 

— Talvez você esteja, — eu rosnei. 

— Você ainda vai me castigar? — Ela disse com um sorriso excessivamente doce 
e carregado de sarcasmo. 

 E eu nem sei o que estalou ou clicou ou o que quer que estivesse dentro de mim, 
mas aconteceu. O seu corpo sedutor. Seus pequenos olhos maliciosos. O jeito 
provocador que ela me desafiava, tão pronta para quebrar as regras. Dessa 
forma, ela ficou debaixo da minha pele e meu sangue ficou quente. Eu a queria 
e queria lhe ensinar uma lição de maneiras, tudo ao mesmo tempo. 

 Então eu decidi fazer exatamente isso. 

     —Sim, eu vou. 

 Seus olhos se arregalaram. 

     —O que? 

     —Você me ouviu, — eu rosnei. 
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 Eu sabia que deveria parar. Eu sabia que isso era problema esperando para 
acontecer. Mas não consegui. Um maldito caminhão não poderia ter me 
arrastado para longe dela ali. A gravidade, um tiro, nada poderia ter me 
impedido de colocar minhas mãos nela. 

Ela ofegou quando eu agarrei seus pulsos com força e a girei, puxando-a para 
perto de mim e empurrando-a contra o carro com meu corpo. 

     — O que diabos você está… 

     — Curve-se. 

 Riley ofegou bruscamente. 

     — O que? Ela sussurrou a palavra, sem fôlego. 

  —Você quer me testar? Você quer jogar este jogo comigo, garotinha? —Eu 
ronronei em seu ouvido. —Curve-se, duquesa —, eu rosnei. —Vou ensinar a essa 
bundinha malcriada uma lição de boas maneiras. 

CAPÍTULO TRÊS 
RILEY 

  

 Eu ofeguei, a adrenalina correndo através de mim como eletricidade. Minha 
respiração ficou presa enquanto me curvava sobre o capô quente de cromo e 
metal do carro antigo, o pulso rugindo e pegando fogo com, bem, alguma coisa. 
Algo quente, algo descontrolado. Algo que me fez sentir viva. Parecia que esse 
era o impulso que eu estava pressionando, a resistência à minha queda livre fora 
de controle. 

     — Tire suas mãos de mim, — eu assobiei, não significando uma única palavra. 
Porque as mãos do rei Sven em mim eram incríveis. 

 Estremeci quando senti seu corpo enorme e duro pressionando contra mim, 
suas mãos firmes me prendendo com tanta facilidade, me colocando exatamente 
onde ele queria. Meu cérebro insano, talvez alimentado pela bebida ou uma 
imaginação hiperativa ou o que quer que fosse, empurrou meus pensamentos 
para lugares insanos – lugares onde eu imaginava aquelas mãos poderosas me 
movendo em todos os tipos de lugares, me colocando em todos os tipos de 
posições. Corei ferozmente, me sacudindo com esses tipos de pensamentos. 
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Senti suas mãos deslizarem pelos meus lados e choraminguei, ofegando quando 
o senti começar a puxar meu vestido. 

     … Meu Deus, isso estava realmente acontecendo. E eu estava tão excitada. 

     Talvez eu estivesse louca, ou um pouco mais embriagada do que pensava. Ou 
talvez, pela primeira vez, um homem de verdade estivesse me tocando do jeito 
que eu sempre desejei. Alguém grande, viril e alfa como o inferno, me dizendo 
exatamente o que fazer, me dizendo para me comportar. 

 Escondi o rubor do meu rosto, sentindo a poça de calor entre minhas pernas 
enquanto suas mãos se apertavam no fino material rosa do meu vestido de dama 
de honra. Senti minha respiração prender, meu núcleo apertar e meus joelhos 
tremerem. 

… E então, ele parou. 

 Eu ofeguei, deixando escapar o ar que estava segurando. 

     — Aprendemos nossa lição sobre estragar com o carro de um homem? 

 Sua voz ronronou no meu ouvido, me fazendo corar e tremer antes de repente, 
senti suas mãos se afastarem de mim. Pisquei rapidamente, como se estivesse 
acordando de um sonho, enquanto me levantei lentamente e me virei para ele. 

     —Você—, eu balancei a cabeça. —É isso aí? 

    —É isso aí? — Seus olhos se estreitaram. —Eu acho que isso depende, — ele 
rosnou. —Nós aprendemos nossa lição mesmo assim? 

 Eu sabia que deveria ter apenas calado a boca, ou apenas assentido, e dito “sim 
senhor” ou “Sua Alteza” ou qualquer merda real que eu sabia que deveria fazer. 
Mas eu não disse. Talvez eu ainda estivesse pegando aquela onda de calor que 
ele me atravessou. Ou, novamente, talvez fosse o uísque idiota. Fosse o que fosse 
fechar a boca’ foi a última coisa que fiz. 

     — A única coisa que aprendi é o quanto você é um covarde. 

 Eu vi o fogo arder em seus olhos quando sua mandíbula se apertou, e senti o 
fogo acender através de mim, fazendo eu tremer nessa mistura de medo e 
antecipação. O rei Sven rosnou baixinho, esse som animalesco cru e eu tremi. 

 Oh, agora eu tremi. 
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 Ele se moveu rápido, e eu ofeguei quando suas mãos me agarraram novamente. 
E desta vez, ele não parou. Dessa vez, eu choraminguei quando ele me virou, me 
inclinou sobre o capô do seu Rolls Royce e, quando suas mãos encontraram o 
meu vestido, eu tremi. Desta vez, ele agarrou e puxou, puxando o vestido rosa 
no alto das minhas pernas. Eu ofeguei, todo o meu rosto queimando quando 
senti o ar provocar minhas coxas nuas, e mais alto, através da minha calcinha. 
Engoli em seco, ofegando quando ele puxou mais alto, por cima da minha cinta 
liga, no qual ele rosnou, e depois ainda mais alto. 

 Eu podia senti-lo puxar o vestido por cima da minha calcinha, expondo minha 
bunda nua e a pequena tanga rosa que eu usava, puxada entre minhas bochechas 
e através de minha boceta, minha muito molhada, muito dolorida, querendo-o 
muito na minha boceta. 

 Parecia que o tempo parou, eu mal respirava, minha pele queimava e formigava. 
Ele estava quieto, e eu tremi, sentindo o calor do seu olhar deslizar sobre a minha 
pele. 

     — Você… — Eu respirei trêmula. — Você não pode simplesmente… 

     —Oh, eu posso, na verdade, — sua voz profunda de barítono retumbou, me 
fazendo ofegar baixinho. Senti sua mão deslizar na parte de trás da minha perna, 
me fazendo choramingar quando ele a puxou mais alto. 

     —Se eu não soubesse de nada—, Sven ronronou no meu ouvido. —Eu diria 
que alguém está animada para isso. 

 Eu queria dizer alguma coisa, ou jogar algo de volta em seu rosto, mas estava 
impotente. Tudo o que eu podia fazer era choramingar. Sven riu com o som da 
minha garganta. 

     … sim, essa era a única resposta que ele precisava. 

     —Eu quero que você conte. 

     —Contar? — Eu ofeguei. 

     —Acho que o crime garante cinco, não é? 

     —Cinco, o que… 

 Sua mão se afastou da minha pele e, de repente, desceu com um forte tapa na 
minha bunda macia e nua. Eu gritei, calor e desejo cru ardendo através de mim 
como um fogo enquanto sua mão grande descansava na minha pele ardente e 
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ardente. Eu tremi, ofegando e engolindo em seco quando senti os 
formigamentos elétricos de seu toque e aquela palmada provocando em todas 
as minhas partes. 

     —Em voz alta, — ele ronronou em meu ouvido, me fazendo choramingar. 

     —O que? 

     —Conte. 

 Eu assenti, fogo ardendo através de mim. —Um, — eu sussurrei. 

 Ele se afastou e eu pude sentir meu núcleo apertar em antecipação, querendo 
sentir sua mão em mim assim novamente. E então eu senti. 

  —Dois! — Eu ofeguei, gemendo baixinho no meu braço. Vergonha, mas também 
algo quente e selvagem entrou em erupção através de mim. Eu sabia que ele 
podia me ver muito. Deus, eu sabia que ele provavelmente podia ver o quão 
molhada eu estava encharcando minha calcinha, e de repente eu desejei usar um 
par preta, algo onde não seria completamente óbvio o quão escorregadia as 
mãos molhadas em mim estavam me fazendo. O pensamento fez minhas 
bochechas corarem, sabendo que esse homem grande e dominante podia ver 
minha calcinha molhada agarrada à minha boceta. 

     —Três! 

 Eu gritei quando a mão desceu novamente e, em seguida, mais uma vez na outra 
face. 

     —Quatro! 

     — Boa menina. 

 Oh merda. 

 E algo sobre ele dizendo que fez isso. Aquelas palavras, com aquela voz, e a 
sensação daquelas mãos em mim? Esqueça. Se eu não estava excitada antes, 
estava molhada como uma poça depois disso. 

 A mão desceu novamente com um forte golpe, e eu gemia a última. 

     — Cinco! 

 Ficou quieto, e eu podia ouvir sua respiração ofegante mal contida, e sentir a 
maneira como sua mão demorou e apertou minha bunda nua. Lentamente, 
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ofegando, meu rosto vermelho, virei e nossos olhos se encontraram, fazendo eu 
tremer. 

 Puta merda 

 Era como fogo ardendo entre nós, como se estivéssemos envoltos pelas chamas. 

     — Aprendemos uma lição hoje? 

 Eu balancei a cabeça, meu corpo inteiro tremendo, meus olhos presos nele. 

 Ah, eu aprendi algo certo. Aprendi que queria esse homem mais do que jamais 
desejei algo na minha vida. Era algo primitivo, algo profundamente dentro de 
mim que estava viciado. 

     — Bom, — ele ronronou baixinho, sua mão ainda acariciando minha bunda. 
— Boa menina. 

 Eu gemi. E ele ouviu. 

     Seus olhos brilharam, e sua mão apertou minha bunda nua. Ele se moveu 
contra mim, seus olhos selvagens, sua mandíbula cerrada e seus músculos 
cerrando. E eu sei o que senti quando ele pressionou contra mim, simplesmente 
não podia acreditar, não conseguia acreditar no tamanho do que senti 
pressionando minha bunda enquanto ele se inclinava sobre mim. Sua mão 
deslizou pelas minhas costas, por cima do meu vestido, até que ele enredou os 
dedos nos meus longos cabelos loiros. Ele puxou, me puxando para cima. Eu 
choraminguei, sentindo-o se mover diretamente para mim, seu corpo corado 
com o meu e aquela enorme protuberância latejante em suas calças contra a 
parte inferior das minhas costas. 

     —Eu acho que alguém gosta de ser uma boa menina. 

 Eu balancei a cabeça, ofegando, e mal contendo o gemido na minha garganta. 

     — Talvez, — eu sussurrei. 

     —Talvez eu devesse continuar castigando você então. 

 Engoli em seco, engolindo o calor do meu rosto. —Talvez você deva… 

     —Riley? 

 Eu congelei ao som do meu nome do outro lado do muro de rosas. 

     —Riley, onde diabos você está? 
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 A voz pertencia a minha amiga Lola, também uma das damas de honra de Callie. 

 Sven congelou também, antes de se afastar de mim, sua mão deslizando para 
fora do meu cabelo. Eu me virei rapidamente, meus olhos disparando para os 
dele, meu rosto ainda queimando quente quando nossos olhares travaram. 

     —Eu… eu preciso ir. 

     —Agora? — Ele rosnou, suas mãos deslizando sobre a minha cintura e me 
fazendo choramingar novamente quando ele me puxou contra ele. 

     —Bem, nem por um segundo acho que terminei com você. 

 Mordi meu lábio para segurar o gemido, minhas mãos espalmadas no peito dele 
e meus olhos arregalados enquanto ele segurava meu olhar com aquele olhar 
ardente. Senti o calor impertinente de antes de me queimar, fazendo minha 
cabeça girar enquanto me perdia naqueles olhos e naqueles braços grandes. E 
eu estava prestes a dizer algo mais, quando, de repente, ouvimos os pés de salto 
baterem na esquina do muro de roseiral. 

 Eu mal tive tempo de pular de volta de Sven, empurrando meu vestido para 
baixo e girando assim que Lola veio trotando na esquina. Ela parou de repente, 
com os olhos arregalados ao ver Sven e eu. 

     — Oh! Eu … A testa dela arqueou bruscamente para mim, seu olhar passando 
entre Sven e eu. 

     — Lola, este é o rei Sven, de Northlund. 

 Ela continuou me olhando por um segundo antes de arrastar os olhos para ele 
e sorrir amplamente. 

     — Claro, Alteza. 

 Ela até fez uma daquelas pequenas cortesias de princesa que eu nunca faria. 

 Exibida. 

    —Sua Alteza—, ele rosnou, claramente consciente de quem ela era. 

  —Nós estávamos falando sobre o seu carro, — eu disse rapidamente. Muito 
rapidamente. 
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     —Uh-huh. — Os olhos de Lola passaram correndo por mim até o Rolls Royce, 
e eu a vi morder o sorriso quando seu olhar pousou no pau que eu tinha 
desenhado ao lado dele. 

     — Vândalos, — resmungou Sven. —Todo o cuidado é pouco. 

     —Bem, esperançosamente, quando você os encontrar, você pode puni-los? 

 Era Lola falando, mas os olhos de Sven se fixaram em mim. 

     —Oh, eu acredito que sim, — disse ele sombriamente, sua voz retumbando 
através do meu núcleo e colocando o fogo ardendo mais uma vez. 
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C A P Í T U L O  4  

RILEY  

 

     — Uh, então, o que foi isso? 

     — Nada, — eu soltei rapidamente. 

 Lola, marchando na minha frente, deu meia-volta, quase me fazendo tropeçar 
nela no caminho do jardim. 

     — Ei! 

     — Eu chamo besteira. 

 Minha amiga apertou os lábios, cruzando os braços sobre o peito. 

  — Chame como quiser, — murmurei. — Vamos lá. Estamos atrasadas. Vamos 
encontrar Faith e chegar ao camarim de Callie. 

     — O que você estava fazendo lá atrás com o rei Sven? 

 Ah, você sabe, apenas deixei ele me dobrar sobre o capô do carro, levantar meu 
vestido, colocar as mãos em mim e me bater enquanto eu ensopava minha calcinha 
e quase implorava por mais. Nada demais. 

     — Nada, — eu falei de novo. — Eu não estava fazendo nada com Sven, ok? Fui 
tomar uma bebida e ele estava lá fora. 

     — Você fez isso no carro dele? 

     — Não. —Eu disse rapidamente. Muito rápido, na verdade, e Lola percebeu. 
Suas sobrancelhas subiram quando sua boca se abriu em forma de O. 

     — Você desenhou um pau no carro dele? 

     — Ah, cale a boca. 

     — Cara, o que há com você hoje? 

     —Nada, ok? 

 Callie, Lola e Faith sabiam sobre toda a merda de casamento arranjado em que 
eu estava sendo envolvida. Mas elas não sabiam que o príncipe Franklin estaria 
lá, no casamento essa noite. Elas não sabiam que era no casamento terrível e 
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arranjado da minha amiga, que eu teria que me encontrar e sorrir bem com o 
homem com quem faria a mesma coisa daqui a alguns meses. 

 E eu, com certeza, continuaria assim. Callie era uma das minhas melhores 
amigas. Quero dizer, nós quatro éramos. Mas que ela estava passando por isso 
já era bastante difícil. Eu não deixaria meu próprio drama nublar ainda mais as 
águas. 

 Mas, novamente, Lola não sabia disso e não estava deixando para lá. Ela apertou 
os lábios, estreitando os olhos para mim. 

     — Vamos, Riley, você está meio que... 

     — Meio o que? 

     —Meio fora de controle hoje. 

 Eu olhei para ela. —Você deveria estar no meu time neste grupo de amigas, você 
sabe. 

 Ela sorriu. Isso era uma espécie de piada nossa. Sim, nós quatro éramos 
melhores amigas, mas definitivamente havia dois times. De um lado estavam 
Callie e Faith, as boas, e doces. As virgens. Bem, Faith tinha essa tatuagem 
realmente durona que ela fez recentemente, mas vamos lá, ela era uma gata de 
dois sapatos. Mas Lola e eu estávamos no time rebelde. As instigadoras. As 
encrenqueiras. Ok, Lola talvez não tenha estado com um cara, pelo menos não 
do jeito que eu acho. Mas ainda assim, ela e eu éramos as garotas rebeldes. 

     — Eu estou bem, ok? 

     —Não, você está fora de controle hoje. — Ela acenou com a cabeça na minha 
coxa, onde o meu frasco foi dobrado sob o meu vestido na minha cinta liga. —
Você tem bebido desde que chegou aqui, e você tem sido essa total bagunça. 

     —Sim, bem, eu estou. 

 Ela suspirou. —O que está acontecendo, Riley? 

     —Não… 

     —Não diga nada. Somos amigas há muito tempo. 

     —Lola, eu amo você, mas é dia da Callie, ok? Hoje é sobre ela. 
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     —Ugh, conte-me sobre isso. — Lola fez uma careta. —Acha que ela vai 
continuar com isso? 

     —Callie? Você conhece Callie? Sim, eu gemi. —Ela vai fazer isso. 

     —É uma merda. 

     —Sim—, eu resmunguei. —Bebida? 

 Lola bufou. —Não, estou bem por enquanto. 

     —Não quero que o papai pegue você com bebida no seu hálito, hein? 

 Lola olhou para mim, seu rosto ficando vermelho. —Pare com isso. 

 Eu sorri abertamente. —Apenas estou chateando você. 

 O homem a quem eu estava me referindo não era o pai de Lola. Mas Xavier 
Danes, duque de Bandiff, era o guardião de Lola desde que seu pai de verdade 
foi embora anos antes. Xavier tratava Lola como uma princesinha, mas ele 
também era um cara severo. Isso e o fato de que ele era facilmente velho o 
suficiente para ser o seu pai, e o nome da piada havia continuado. Claro, a 
vantagem adicional, e uma das razões pelas quais eu sabia que ela estava 
corando tanto quando eu disse que Xavier Danes era lindo. E não o seu 
verdadeiro pai. 

… Ei, coraria o tempo todo se eu fosse Lola também. 

     —Claro que você não quer um gole? 

 Ela engoliu, tentando limpar o rosa de suas bochechas. —Provavelmente depois. 

     —Você sabe onde me encontrar. 

     —Vamos, — ela agarrou meu braço. - Não pense que seus movimentos 
ardilosos me fizeram questionar você sobre o rei Sven. Mas precisamos preparar 
Callie. 

***** 

  

     — Callie! — Lola bateu na porta no aposento temporário de nossa amiga no 
palácio do Rei Milton. Mas Callie não estava respondendo. 

 Eu fiz uma careta, batendo na porta eu mesma. — Callie! Vamos lá! 
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 Ouvi misturar e assobio, murmúrios roucos, e levantei uma sobrancelha. 

     — Uh, ela está aí com alguém? 

 Faith balançou a cabeça. — Não? 

     — Quero dizer um cara. 

 Faith corou. — Claro que não. É o dia do seu casamento! 

     — Oh, certo, com o Rei Milton, — eu disse com essa voz convencida e afetada, 
acenando com a mão como uma rainha. 

 Minhas amigas reviram os olhos. 

     — Seja boa, — Lola murmurou. 

     — Seja menos boa, caramba, — eu murmurei de volta. 

 Finalmente, a porta se abriu. 

     — Oi! — Uma Callie de rosto corado nos cumprimentou, mordendo o lábio. 

     — Puta merda, você demorou o suficiente. 

 Eu empurrei Callie para dentro da sala, meus olhos percorrendo o espaço como 
se farejassem a fonte dos sussurros que eu tinha ouvido. Mesmo se a ideia de 
que ela tivesse um cara aqui fosse basicamente o oposto da Callie que eu 
conhecia. 

 Lola bufou quando me seguiu. — Sério, por que diabos sua porta estava 
trancada? 

     — Talvez ela só quisesse um pouco de privacidade antes de seu grande dia? 

— Lola e eu nos viramos para revirar os olhos para Faith. 

     — Oh, certo, sim, ela provavelmente só queria refletir sobre o que é um dia 
especial e mágico, — eu ri sarcasticamente. 

 Lola me deu uma cotovelada forte nas costelas, e eu estremeci antes de fazê-lo 
de volta para ela. 

 Honestamente, essas garotas eram as melhores. Eles eram as irmãs que eu 
nunca tive. Caramba, nós éramos todas as irmãs que nunca tivemos. Poderíamos 
ser personalidades diferentes, mas funcionou. Todos crescemos nos mesmos 
círculos sociais elitistas e esnobes do mundo real, e todas nós meio que 
rejeitamos esse esnobismo juntas. Três princesas e uma duquesa, e nós éramos 
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a coisa mais distante do que você poderia pensar quando pensa em “damas de 
vestido com suas joias”. Ok, quero dizer, merda, uma garota pode gostar de 
vestidos incríveis e diamantes brilhantes, mas nenhum de nós nunca tínhamos 
comprado no mesmo local que a maioria das outras jovens mulheres reais 
faziam parte. 

 Nos convinha muito bem. 

     —Você sabe que é o meu trabalho para lhe dar um tempo difícil, certo? — Eu 
sorri para Callie quando peguei meu vestido de dama de honra e puxei o frasco. 

 Faith suspirou dramaticamente. — Sério, Riley? Você está falando sério agora? 

     —Sim? É um casamento, Faith. Relaxe. 

   —Talvez você deva relaxar, — minha amiga murmurou de volta. —Você tem 
bebido dessa coisa desde que chegou aqui. 

 Sim, bem, vou conhecer o ser desprezível que vou ter que me casar em breve hoje. 
Processe-me. 

 Mas então, talvez minhas amigas estivessem certas. Eu estava indo longe demais 
e sabia disso. Eu não estava apenas sendo meu eu selvagem de sempre, estava 
agindo como uma pessoa louca. E eu poderia dizer que muito disso foi por causa 
de toda a história do Príncipe Franklin, mas dez minutos antes, era muito mais 
do que isso. 

…Era sobre tentar esconder o calor bruto provocando por todo o meu corpo. Ele 
estava tentando esconder as fantasias sujas e sujas de vapor que queimavam 
minha mente, todas centradas em torno de um homem muito atraente, muito 
arrogante, muito poderoso e muito fora dos limites. 

Rei Sven 

Honestamente, eu pego uma bebida novamente não era mais sobre Franklin, era 
sobre ele. Tratava-se de tentar acalmar meu pulso acelerado e controlar meus 
pensamentos imundos antes de dizer ou fazer algo embaraçoso. Era sobre tentar 
acalmar a pura necessidade que eu tinha ardendo dentro de mim por mais dele. 
Suas mãos em mim, espancando minha bunda e me fazendo querer gemer tinha 
sido uma provocação, e eu queria muito mais. Eu queria mais daquelas grandes 
mãos em mim, mais do seu aperto firme, da maneira legal, confiante e 
totalmente sexy que ele apenas me inclinou e me castigou por ser tão pirralha. 
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 Mordi meu lábio, apertando minhas coxas, meu corpo todo doendo por mais do 
que ele acendeu dentro de mim. Mas lentamente, olhei para minhas amigas e 
afastei os devaneios da minha cabeça. Eu sempre contei tudo às minhas amigas, 
mas agora havia dois grandes negócios na minha cabeça que eu não estava 
dizendo a elas. Um, que Franklin estava no casamento naquele dia para me 
conhecer formalmente antes de se casar comigo como um prêmio. E dois, tudo 
o que eu conseguia pensar era cair de joelhos na frente de Sven ou dobrar sobre 
o joelho e submeter-me totalmente a ele, o deixando pegar o que quisesse. 

 Meu rosto ficou vermelho e respirei fundo para limpar minha cabeça. 

 Não, não era hora de reclamar do meu casamento arranjado. Não com Callie 
prestes a fazer a mesma coisa naquele dia. E eu certamente não estava prestes a 
começar a tagarelar sobre o quão quente tinha sido Sven me inclinar sobre seu 
carro e bater em minha bunda, ou sobre o quão insanamente molhada eu tinha 
ficado com isso, ou como tudo que eu podia pensar estava pressionando sua 
paciência ainda mais para ter esse sentimento novamente. 

... quero dizer, essas eram as minhas melhores amigas no mundo, mas vamos lá, 
existem limites. 

 Respirei fundo, limpando a cabeça o máximo que seria possível enquanto sorria 
para Callie. 

     —Desculpe, eu sei que é meu trabalho incomodá-la, mas também é meu dever 
dizer que estamos todos aqui para você, não importa… 

 E de repente eu vi. Eu vi a imagem toda com ela, o rosto vermelho, o olhar 
selvagem em seus olhos, o brilho a sua volta. 

... Callie tinha acabado de ter um cara aqui. 

Ela engoliu em seco, vendo a suspeita no meu rosto. — O que? 

     — Você está corada. 

     — Não, eu não estou. 

     —Uh, sim, você está, — disse Lola lentamente. 

     —Estou apenas empolgada. 

 Nós três, até Faith, - arqueou as sobrancelhas suspeitas para Callie. 

     — Certo, — Faith murmurou. 



 

 
26 

 

 Houve um silêncio constrangedor por um segundo, e eu pude ver Callie se 
contorcendo debaixo de tudo. Limpei minha garganta para quebrá-la. 

     — Eu ainda acho que devemos tomar uma bebida. 

 Lola riu. — Acha que você trouxe o suficiente para compartilhar, sua bêbada? 

     — Ok, vá se lixar? 

 Lola e Faith bufaram e riram, e eu sorri quando Callie colocou o braço em minha 
volta. 

     —Ei, é o meu casamento e eu digo que você pode fazer o que quiser. 

     —Por isso obrigada —, eu disse primorosamente. —Talvez mais tarde você e 
eu possamos tomar uma bebida e não compartilharemos com essas duas bruxas. 

 Lola riu mais forte, levantando uma sobrancelha para mim com aquele olhar 
diabólico em seus olhos, às vezes ela tinha. —Ou eu poderia dizer às duas que eu 
vi você se divertindo mais cedo. 

 Merda. 

 Ela me emboscou com essa, e meu rosto ficou vermelho e meu queixo caiu. 

     — Eu não estava brincando com ninguém... 

     — Oh, ela estava, — Lola riu, balançando as sobrancelhas para as outras duas. 

 Faith sorriu, seus olhos se arregalando. — Ooo, quem?! 

     —Olha—, eu atirei Lola um olhar de aviso que ela ignorou totalmente. —Eu 
não sei o que você pensa que viu, mas... 

     —Rei Sven —, disse ela presunçosamente, sorrindo para mim. 

 Eu gemi, deslizando as mãos pelo meu rosto. —Eu a odeio. 

     —Ei, o rei Sven é lindo! — Faith disse alegremente quando Callie riu e me 
abraçou pelos ombros. 

     —Bonito? Uh, não. Sven é muito gostoso, —Lola bufou. 

     —Sim, bem, mãos para você mesma. 

     —Oh, porque ele é todo seu? — Lola retribuiu com um sorriso. 

    —Não, porque o seu pai pode ficar bravo. 
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 Peguei. 

 Foi a vez de Lola corar de vermelho brilhante, exatamente o que ela fez. 

     —Bem, de qualquer maneira …— Eu sorri maliciosamente para Lola ainda 
corada. 

     —Oh, nós terminamos com o assunto de você se divertindo com o rei Sven? 

 Eu brincando, mostrei o dedo para Faith enquanto nós quatro começávamos a 
rir. 

 Deixamos que Callie se trocasse para que a costureira pudesse dar os retoques 
finais em seu vestido de noiva. Lola e Faith foram para o salão de baile ou algo 
para se misturar com o resto da multidão do casamento, mas inventei uma tarefa 
falsa que Callie havia me pedido para correr por ela e afastei. Eu me afastei 
sozinha, para explorar e talvez tentar centralizar meus pensamentos um pouco. 

E, no entanto, era uma ideia sem esperança. Porque tudo que eu conseguia 
pensar era em algo que eu sabia muito bem que não deveria pensar. Eu estava 
louca antes por ter permitido que isso acontecesse, certo? Claro, Sven era 
ridiculamente quente, e a aura dominante que girava em sua volta, fazia todo 
tipo de coisa com o batimento cardíaco de uma garota. Mas essa vantagem para 
ele me assustou um pouco. Apesar de toda a minha ameaça e toda a minha coisa 
de agir como a “rebelde” do meu grupo, a “experiente”, eu sabia que comparado 
a um homem como Sven Arding, era tudo uma encenação. Eu apenas brincava 
de ser forte, onde ele era na verdade um homem áspero, forte, dominante e 
autoritário. 

Um homem quase o dobro da minha idade. Um homem que realmente não 
deveria ter despertado esses sentimentos dentro de mim. Um homem que eu 
não tinha nada que perder a cabeça antes, quando eu tinha ido ao fundo do poço, 
inclinei-me para ele e gemi quando sua mão firme bateu em minha bunda. 

Talvez eu tenha bebido demais. Talvez eu tenha me transformado com toda essa 
coisa de casamento arranjado. Talvez ver uma das minhas melhores amigas 
fazer a mesma coisa tivesse acendido algo com raiva dentro de mim. 

… Ou talvez, era apenas o fato de estar perto de Sven e sentir aquele poder 
sombrio e possessivo que rodopiava em sua volta, me fez querer mais. 

 Porque, por mais errado que eu soubesse, e por mais que eu soubesse que eu 
deveria evitá-lo pelo resto desse casamento idiota e seguir meu caminho, eu não 
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podia. Por mais que eu soubesse que deveria manter o que aconteceu como essa 
lembrança selvagem e imunda e seguir o que era esperado de meninas da realeza 
como eu me casar com quem eu deveria, não consegui. Porque tudo o que eu 
queria no mundo enquanto vagava pelos corredores vazios daquele palácio era 
senti-lo novamente, a centelha, aquela sensação de lhe dar controle total, de 
ceder. 

 Isso e eu queria as mãos dele em mim novamente, e as queria em cima de mim. 

 Mas, como eu disse, tinha que ser uma lembrança e nada mais. Uma fantasia 
suja para me manter acordada à noite daqui a alguns anos, quando eu estivesse 
entediada e casada à força com o príncipe Franklin. Por enquanto, eu tinha que 
esclarecer tudo, esquecer tudo e estar lá para a minha amiga no casamento dela. 

 Eu gritei quando dobrei a esquina e caminhei direto para uma parede sólida de 
músculos duros e ondulados. 

     —Bem, bem, bem. 

 Sua voz profunda e sombria de barítono ressoou através de mim, formigando 
nas pontas dos meus dedos, minhas mãos caindo contra seu peito em nossa 
colisão. Eu respirei fundo, mordendo meu lábio inferior entre os dentes antes 
de me forçar a olhar para cima. Meus olhos se arrastaram sobre seu peito, até 
seu rosto lindo e ardente. 

     —Procurando algo para vandalizar? 

 Eu corei.  

—Não. 

     — Então você só está olhando para ter essa bunda bonita espancada 
novamente. 

 Ah Merda… 

 Engoli em seco novamente, piscando enquanto olhava para seus olhos lindos e 
escuros. Eu sabia um milhão de coisas que deveria ter dito. Como “não” ou “vá 
se foder” ou dizer a ele para cuidar de sua boca perto de uma duquesa real como 
eu. 

Mas eu não disse nada disso. De modo nenhum. Em vez disso, abri minha boca 
louca e disse a única palavra que sabia que você nunca deveria dizer a um homem 
como o rei Sven. 
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     — Sim. 

 A palavra foi como acender um fósforo em um quarto escuro. Eu podia ver o 
fogo cintilando em seus olhos enquanto sua mandíbula se apertava, e eu podia 
sentir o calor provocando através de mim e através de cada centímetro da minha 
pele. 

     —Cuidado, duquesa—, ele rosnou baixinho. 

     —Ou o que? 

    — Ou você pode encontrar o problema que está tão empenhado em encontrar, 
— ele disse com calma, com os olhos fixos nos meus e em queixo tenso. 

     —Talvez você não tenha ouvido—, eu joguei de volta. —O problema parece não 
me encontrar nenhum problema. 

     —Bem—, ele sorriu em perigo. —Aqui estou. 

     —Bem, talvez desta vez você não seja tão burra quanto… 

 Parecia que eu estava caindo quando suas mãos dispararam, me agarraram e 
me puxaram para ele. E as palavras destinadas a provocá-lo nem terminaram de 
cair dos meus lábios antes que ele esmagasse sua boca na minha e roubasse meu 
fôlego. Ele me beijou forte e profundo, ferozmente, até que eu estava derretendo 
nele. 

     —Lembre-se deste momento—, ele rosnou em meus lábios. —Lembra que 
você poderia ter ido embora. 

 Mas isso não era verdade, e eu sabia disso dentro de mim. Desde o segundo em 
que seus olhos se encontraram com os meus lá atrás nos jardins, eu era dele. 

     —Lembre-se que você não fez—, eu sussurrei de volta. — Lembre-se que 
quando você descobrir o quanto eu sou o problema. 
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CAPÍTULO CINCO 
SVEN 

  

 Algo dentro de mim pegou fogo quando eu a beijei. Um pedaço de mim, que eu 
nem sabia que existia, ganhou vida e se libertou e, de repente, foi como uma fera 
assumindo o controle. Eu rosnei ferozmente quando a beijei, minhas mãos 
apertando seu pequeno corpo quando a puxei para mais de mim. Beijá-la era 
como provar o paraíso. Era tudo o que eu queria que fosse, forte, rápido, 
selvagem e implacável. 

 Aquele primeiro beijo foi quando nos unimos – nossas personalidades se 
fundiam. Seu atrevimento e sua fúria caótica com a minha necessidade de tomar, 
segurar e controlar. Essas forças lutaram juntas como nossos lábios e nossas 
línguas, nossos corpos se moldando juntos até que eu finalmente parei de 
respirar. 

     Nós dois ofegamos, com o rosto vermelho, olhos selvagens quando nos 
encaramos em um silêncio atordoado. 

 Porra. 

 Eu nunca senti isso. Nunca senti nada parecido com o que acabei de beijar. E 
pelo que pareceu uma eternidade, apenas nos encaramos, como se estivéssemos 
pensando, mas tentando processá-lo. 

 Riley, é claro, quebrou o silêncio. 

     —Eu disse que você poderia me beijar? 

 Eu quase poderia ter rido. Havia aquele maldito atrevimento nela novamente, 
aquela atitude que deixou meu pau duro como uma rocha. 

     —Não. 

 Uma palavra, e então eu a estava puxando de volta para mim e queimando 
nossos lábios. Riley gemeu em minha boca, choramingando quando eu a beijei 
feroz e faminto, até que eu lentamente me afastei novamente. 

     — Mas então, talvez você não deva beijar homens estranhos, — eu disse 
baixinho, segurando-a com força. 

     — Talvez não, — ela sussurrou. 
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    — Você sabe o que eu penso? Eu acho que você gosta de ser a garota má. 

 Riley ofegou baixinho. 

 Oh sim, ela gosta. 

    — Eu acho que você gosta de interpretar o papel. Mas por dentro?    — Eu 
rosnei baixinho, minhas mãos deslizando em torno de seus quadris, provocando 
através de seu corpo até a sua bunda, até que elas se apertaram com um aperto 
que trouxe um gemido aos seus lábios. 

     —Por dentro você está morrendo de vontade de ser controlada, — eu gemi 
contra ela. — Eu acho que você está ansiando para alguém impor algumas regras 
a você com uma mão firme. 

 Agarrei sua bunda e esfreguei, deixando-a sentir cada centímetro grosso do 
meu pau pulsando contra ela através das minhas calças e do seu vestido fino de 
dama de honra. E eu percebi pelo jeito que ela ofegou, e então pelo jeito que o 
rosto dela ficou vermelho e como sua respiração saiu como um gemido baixo 
que ela podia sentir. 

     —Você quer me controlar, é isso? Você acha que eu sou algum tipo de prêmio 
para você conquistar? 

     — Não, — eu rosnei ferozmente, meus lábios roçando os dela quando 
ela engasgou. —Não é uma conquista. Não é algo para controlar. —Eu balancei a 
cabeça, meus olhos fixos nos dela. 

     —Você é só minha, é tudo. 

 Riley gemeu profundamente quando eu a beijei, empurrando-a de volta até que 
ela se pressionou contra a parede atrás dela. Eu gemi nela, minhas mãos 
deslizando para seus quadris e puxando seu vestido enquanto provava seus 
lábios. Puxei ele mais alto, o enrolando na cintura e senti ela esfregar o seu corpo 
contra mim. Minhas mãos abriram suas pernas, agarrando uma coxa e puxando-
a para a minha cintura. Riley ofegou, choramingando e me beijando com fome, 
enquanto eu empurrava entre suas pernas até que meu pau grosso era 
pressionado com força contra seu monte pequeno e macio, coberto por aquela 
minúscula calcinha rosa. Eu podia sentir o calor derretido daquela boceta 
pulsando contra mim, fazendo todos os músculos do meu corpo apertarem 
enquanto meu pau latejava. 
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 Eu gemi, beijando seu pescoço e a sentir tremer contra mim. Minha mão 
empurrou sua coxa, até meus dedos deslizarem sobre sua calcinha encharcada, 
agarrando a sua boceta. Riley gritou, apertando as mãos no meu smoking e 
fechando os olhos enquanto eu rosnava em seu pescoço e esfregava sua doce e 
pequena vagina em círculos lentos. Ela arqueou as costas, balançando os quadris 
em mim enquanto sua calcinha ficava cada vez mais úmida contra a minha mão. 

     —Alguém poderia— ela ofegou bruscamente, choramingando quando eu 
passei o meu dedo sobre o clitóris através de sua calcinha. —Alguém poderia nos 
ver aqui, — ela sussurrou com uma voz rouca e faminta. 

     —Alguém poderia, — eu rosnei. Eu corri meu dedo para cima e para baixo em 
sua vagina, a provocando através da calcinha enquanto sua excitação 
escorregadia molhava o tecido. A deslizei para o lado, e quando toquei aquela 
pequena boceta macia, lisa e aveludada, senti o fogo rugir dentro de mim. 

     —Qualquer um poderia dar a volta na esquina e ver essa duquesa real agindo 
como uma garota tão suja, deixando um homem mais velho e estranho brincar 
com a sua pequena boceta. 

 Riley gemeu profundamente, ofegando enquanto eu acariciava sua boceta. 

     —Riley Noles, Duquesa de Irin, com sua calcinha para o lado e sua buceta 
vazando por todos os meus dedos como uma menina má. 

 Ela gritou, choramingando de prazer quando eu lentamente enfiei um dedo 
grosso em sua abertura. Deslizei profundamente, enrolando-o contra suas 
paredes e lentamente acariciando dentro e fora dela enquanto seu corpo tremia 
por mim. 

     — Oh Deus, — ela gemeu, afundando contra mim. Ela inclinou a cabeça para 
trás, seus olhos pegando fogo quando eles trancaram nos meus, e eu estava 
diminuindo a distância entre os nossos lábios em um segundo, beijando-a 
calorosamente. Eu empurrei um segundo dedo dentro dela, minha mão 
apertando seu clitóris enquanto sua boceta molhada e apertada agarrava meus 
dedos ansiosamente. Porra, eu podia imaginar meu pau empurrando para 
dentro, espalhando aquela pequena boceta apertada e a fazendo minha, 
sentindo-a esticar ao meu redor até que ela estivesse gritando de prazer. 

 Porra, eu precisava de mais. Eu queria fazê-la minha rainha e adorar cada 
centímetro de sua pele perfeita. Eu queria marcá-la como minha, para que o 
mundo soubesse que ela era minha. A coisa toda de pirralha era uma encenação, 
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mas eu estava curioso por que ela o tocou. Porque com seus gemidos escorrendo 
pelos meus ouvidos, e seu corpo se apertava contra o meu enquanto sua boceta 
ansiosa se apertava em volta dos meus dedos, eu podia ver mais dela, eu podia 
ver a verdadeira ela. Doce, bonita, inteligente e selvagem. Mas não a malcriada. 
Ela não era uma princesinha insolente e esnobe, como algumas das meninas da 
realeza que você vê nas histórias dos tabloides sobre qual cara famoso eles 
estavam transando naquela semana. Não, havia mais em Riley, algo muito maior, 
mais sábio e mais real do que toda essa merda. 

     —Por que você estava riscando meu carro? 

 As palavras a pegaram de surpresa, e ela abriu os olhos de repente, presa no 
meio de seu prazer quando meus dedos pararam. 

     —Eu…— ela balançou a cabeça. —Eu não sei. 

     —Sim, você sabe. 

 Ela passou os dentes pelo lábio inferior, me olhando com cuidado. 

     —É… meio que foi um dia estranho.  E semana. E mês. 

     —Sou todo ouvido. 

 Ela sorriu timidamente. —Não é nada, realmente. 

     —É algo suficiente que você decidiu esculpir um pau na lateral do meu carro. 

 Ela corou profundamente, olhando para longe. —Eu vou pagar por… 

     —Eu não dou a mínima para o carro, — eu rosnei. —Eu quero saber o que está 
lhe machucando, o que está transformando quem eu posso ver que é uma garota 
esperta, em uma pirralha, só procurando problemas. 

 Riley olhou para longe, mas eu a puxei para perto. 

     —Diga-me, anjo, — eu ronronei em seu ouvido. 

     —Tudo bem—, ela suspirou. — Estou no casamento da minha amiga com um 
homem que ela não ama, ou até mesmo conhece, porque ele está pagando as 
dívidas dos pais em troca da mão dela. 

 A raiva brilhou em seu rosto, e eu pude sentir a mesma raiva no meu próprio 
peito. Foda-se isso. Detestava o modo como alguns desses velhos reis, como o 
Rei Milton e sua laia, pensavam que só porque usavam uma coroa, podiam fingir 
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que viviam na maldita Idade das Trevas. Toda essa merda com casamentos 
arranjados, especialmente no caso de pagar as dívidas dos pais de uma princesa, 
era bárbaro. O inferno estava próximo, queimando bruxas na fogueira? 
Decapitações? A peste negra? 

 A ideia da amiga de Riley ser forçada a se casar com Milton de todas as pessoas 
também fez meu sangue ferver. O homem era um monstro, uma desculpa 
patética para um homem e um rei terrível ainda por cima. 

     —Isso que está lhe dilacerando? Sua amiga? 

     —Bem, sim—, ela suspirou. —Isso e... — Ela balançou a cabeça, desviando o 
olhar. 

     —Isso e o quê, menina? 

     Ela mordeu o lábio, olhando para mim com uma expressão tensa no rosto. 

     —É... é complicado. 

     —Experimente. 

     —Estou com medo, — ela sussurrou. 

     —Para me dizer? 

     Ela assentiu. 

     —Por quê? 

     —Porque, — ela disse baixinho, seus olhos olhando para o chão. —Porque eu 
tenho medo que você pare de olhar para mim do jeito que você está olhando 
agora. 

 Algo brilhou no meu peito, essa poderosa necessidade crua de protegê-la e 
confortá-la. Tê-la para mim e proteger ela do mundo. 

     — Isso nunca acontecerá, — eu rosnei baixinho. Seus olhos dispararam para 
os meus e eu balancei minha cabeça lentamente. 

     —Isso nunca vai acontecer, anjo, porque não há outra maneira que eu pudesse 
olhar para você, a não ser o que sou agora. Então me diga – eu disse baixinho. — 
Diga-me, e me deixa consertar. 

 Lentamente, com cautela, ela assentiu. 

     —Callie não é a única com um casamento arranjado. 
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 Levei um segundo, mas quando me atingiu, senti todos os músculos do meu 
corpo apertarem com raiva, minha mandíbula apertando com raiva. 

 Riley. 

 Riley estava noiva de outro homem. 

 A raiva cega estava consumindo, como fogo queimando através de mim. Acabei 
de encontrá-la, e a ideia de alguém pegá-la e tirar ela de mim me fez ver 
vermelho. 

     — Quem? — Eu rosnei, estreitando meus olhos. 

    —Príncipe Franklin Smothers, — ela disse calmamente. Eu nem sequer 
o conheço, espero que ele seja enfadonho, arrogante e … 

     —E não vai ser seu marido, eu posso prometer isso a você, — eu assobiei, 
minhas mãos fechando firmemente sobre ela e a puxando contra mim. 

 De jeito nenhum. Ele não, nenhum outro homem. Eu a queria antes. Eu cobiçava 
por ela e a desejava. Eu queria seu coração, seu corpo e seu amor. Mas agora? 
Agora não era apenas um desejo intermitente que eu tinha. Agora era um fato: 
Riley, seria minha. De mais ninguém. Minha e só minha. Foda-se o príncipe 
Franklin. Foda-se qualquer outro homem que pensou que merecia um anjo 
como ela. Deixe-os tentar. Deixe-os tentar pegá-la. Eu acabarei com todos eles. 
Eu enfrentaria o mundo inteiro por ela. 

     —Está tudo organizado—, ela sussurrou, seus olhos procurando os meus. —
Ele estará no casamento, e eu devo conhecê-lo melhor enquanto estivermos… 

— Isso não vai acontecer. — Minha voz estava cheia de emoção e afiada em aço, 
e quando ela olhou profundamente nos meus olhos, eu podia ver a dela se alargar 
com a fúria na minha. 

     — Porque você não é do Príncipe Franklin, — eu rosnei, minha mão 
deslizando em volta da cintura dela. — Você não é de nenhum outro homem, na 
verdade. 

     — Não? — Ela sussurrou. 

     — Sem chance, — eu gemi de volta, pressionando-a na parede enquanto meus 
lábios beijavam os dela. — Não, você é apenas minha, anjo, — eu assobiei em seus 
lábios. — Você é minha e só minha. 
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     — Sim? — Ela jogou de volta. — Quem disse? 

    — Eu. 

 Meus lábios esmagaram os dela, e ela derreteu em mim, me beijando de volta 
com fome quando suas mãos se apertaram o paletó me puxaram para perto. 

     — Bom, — ela sussurrou, gemendo enquanto seus lábios ardiam nos meus e 
sua língua brincava com a minha. 

 Eu gemi, puxando sua perna de volta para a minha cintura e a sentindo 
enrolando-a ao meu redor. Minha mão deslizou para trás entre suas coxas, e 
quando a deslizei sobre sua calcinha ensopada e suja, ela gritou nos meus lábios. 

 Oh, ela era minha, tudo bem. Minha e só minha. Minha para ter, minha para 
reivindicar. Deslizei sua calcinha para o lado, meus dedos voltando para sua 
boceta ansiosa enquanto ela gemia ansiosamente. Suas mãos caíram na minha 
calça, puxando meu cinto e puxando meu zíper enquanto meu pulso trovejava 
em meus ouvidos. Suas mãos deslizaram para dentro, e quando seus pequenos 
dedos envolveram meu pau grosso e latejante, ela ofegou. 

      — Oh, merda, — ela choramingou baixinho. A mão dela me acariciou, me 
fazendo gemer e deixando meus músculos tensos. Eu rolei meus dedos sobre 
seu clitóris em pequenos círculos, fazendo-a ofegar alto enquanto seus quadris 
balançavam contra mim. Ela gemeu na minha boca quando me puxou para fora 
da minha calça, meu pau quente, pulsante contra a pele de sua barriga. Eu gemi, 
curvando meus dedos profundamente por dentro quando senti meu 
comprimento pulsar contra sua pele. Suas pequenas mãos deslizaram para cima 
e para baixo no meu pau grande, persuadindo meu pré-gozo quente e pegajoso 
da ponta inchada para escorrer pela barriga e mergulhar na calcinha. 

     —Você não vai ser de Franklin, anjo, — eu rosnei, engolindo o suspiro quando 
comecei a moer minha palma em seu clitóris. —Você não será de outro homem. 
Você é minha agora. 

 Ela gritou, seu corpo tremendo e sua boceta escorregadia vazando sua excitação 
por toda a minha mão. Eu podia senti-la balançando contra mim, suas paredes 
escorregadias e macias aveludadas apertando firmemente meus dedos 
enquanto sua mão me acariciava cada vez mais rápido. Enfiei sua calcinha para 
baixo, logo abaixo de sua vagina, e empurrei minha cabeça grossa e inchada pela 
barriga. Ela gemeu profundamente quando eu deslizei sobre sua pele, deixando 
um rastro de pré-gozo pegajoso quando deixei a cabeça bater em seu clitóris. 
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Eu me enterrei nela, deixando minha cabeça de pau grosso bater em seu clitóris 
de novo e de novo, meus quadris se movendo como se eu estivesse transando 
com ela. Minhas mãos entraram e saíram de sua boceta celestial, levando-a cada 
vez mais alto até que seus gemidos encheram o corredor. 

     — O que, oh Deus, e se alguém virar na esquina?  —Ela gemeu baixinho, 
ofegando enquanto eu provocava sua buceta cada vez mais alto, meu pau grosso 
esfregando seu clitóris. 

 Sim, alguém poderia nos ver se eles virassem a esquina, mas eu não me 
importava mais. Inferno, eu queria que o mundo inteiro soubesse que ela era 
minha. Nem o de Franklin, nem nenhum outro homem fraco e menor. 

     —Então eles vão encontrá-la com sua calcinha ao redor das coxas e minha 
mão entre suas pernas. Eles vão encontrar uma garotinha suja acariciando meu 
pau grosso contra sua boceta, implorando por mais quando eu a fizer gozar para 
mim. 

 Ela gemeu alto, suas mãos pequenas me acariciando cada vez mais rápido. Eu 
podia sentir meu pré-gozo pegajoso vazando sobre sua boceta, e enquanto eu 
acariciava meus dedos dentro e fora dela de novo e de novo, eu sabia que ela 
estava chegando perto. Eu sabia que estava perto de quebrá-la e fazer com que 
aquela boceta doce caísse por todos os meus dedos. 

     —Alguém poderia andar em torno desse canto a qualquer momento, — eu 
gemi em seus lábios, provando seus gemidos e sentindo minhas bolas inchar 
com esperma. Meu pau ansiava por liberação, com fome de marcá-la com a 
minha semente e reivindicá-la como minha. 

     —Oh Deus, eu vou … eu vou … 

     —Alguém podia ver você sendo uma garota tão suja, implorando para eu fazer 
você gozar, eu rosnei. — Então é melhor você gozar logo, anjo. É melhor você 
fazer com que essa pequena boceta goze por toda a minha mão e por todo o meu 
pau. 

 Riley gritou, sua mão empurrando meu pau cada vez mais rápido enquanto seu 
corpo inteiro ficou tenso. 

     — Goze para mim, anjo, — eu gemi, sentindo o esperma fervendo em minhas 
bolas. — Goze para mim como garota má. 
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 Ela gemeu quando o orgasmo bateu nela, seu corpo todo ondulando e apertando 
com força quando o clímax caiu sobre ela. Sua boceta apertou em volta do meu 
dedo, seu suco liso cobrindo minha mão enquanto ela esmagava seus lábios nos 
meus e gritava em minha boca. Sua mão acariciou cada vez mais rápido, até que 
de repente eu sabia que estava além do ponto de não retorno. Eu gemi, minha 
mão deslizando em seus cabelos e esmagando-a na minha boca quando senti 
minhas bolas pulsarem e o esperma explodir fora de mim. Cordas grossas e 
quentes do meu esperma branco pegajoso bombearam contra ela, espirrando 
sobre sua pele repetidamente, revestindo sua pequena boceta apertada com a 
minha semente. 

 Lentamente, suas mãos deslizaram do meu pau e ela caiu em mim, suas pernas 
tremendo de seu orgasmo. Eu abaixei, agarrando meu pau ainda duro e 
acariciando as últimas gotas de esperma da cabeça. Olhei para baixo, gemendo 
com a bagunça que eu tinha feito dela, meu esperma branco e pegajoso cobrindo 
sua boceta e o nó de sua calcinha rosa. 

 Bom. 

 Abaixei, colocando meus dedos em sua calcinha e puxando-a de volta por suas 
coxas. Puxei-os contra ela, e ela gemeu ao sentir meu esperma quente 
encharcando-os. 

     — Mantenha-me bem ali, anjo, — eu rosnei. — Mantenha meu esperma ali 
mesmo contra sua doce boceta até que eu possa lhe dar mais. 

     — Sim, por favor, — ela sussurrou sem fôlego, me beijando lentamente 
enquanto nós derretíamos juntos. 

     — Boa menina. 

 Nossos lábios se juntaram novamente e eu a beijei lenta e profundamente, até 
que eu nem sabia há muito tempo que estávamos. 

     — Espere, que horas são? 

 Riley agarrou minha mão, olhando para o meu relógio de pulso e ofegando 
bruscamente. — Oh merda, eu tenho que ir! 

     —Existe uma Ferrari ou um Bentley em algum lugar em necessidade 
desesperada de genitais esculpidos na porta? 
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 Ela sorriu, mostrando a língua para mim, o que só fez meu sangue ferver ainda 
mais quente. Ela ofegou quando eu a puxei contra mim, beijando-a ferozmente 
e deixando minhas mãos deslizarem para baixo para segurar sua pequena bunda 
apertada. 

     —E onde você vai? 

     —Eu deveria me encontrar com minha mãe para … 

 Ela olhou para baixo. 

     —Você tem que fazer o papel, não é? 

 Ela assentiu, olhando para mim com o nariz franzido e fazendo beicinho no 
rosto. 

     —Eu- eu não quero… 

     —Eu entendo, anjo—, eu disse suavemente. —Confie em mim, eu entendo as 
partes que todos nós precisamos interpretar. Só não esqueça que você 
é minha. Não o Príncipe fodido. 

     —O que isso significa? — Ela sussurrou. 

 Minhas mãos a puxaram para perto, provocando enquanto eu me inclinava para 
beijar seus lábios suavemente. 

     —Isso significa ir misturar-se, fazer o papel para as pessoas para quem você 
tem que representar o papel. Mas depois disso, eu estou vindo para 
você. A depois disso, eu vou levá-la para longe de tudo isso. 

 E eu quis dizer isso. Acabei de conhecê-la, mas um olhar e eu sabia. Um gosto 
de seus lábios e uma sensação de seu corpo contra o meu, e eu sabia que não 
havia um único resultado para mim que não envolvesse ela sendo, minha rainha. 
Literalmente. 

 Eu iria roubá-la de tudo isso, do seu casamento arranjado, do papel que ela 
achava que tinha que fazer. Do mundo real que queria fingir que estávamos na 
Idade Média e que uma garota como ela tinha que fazer o que deveria. Eu a queria 
pôr tudo, sua doçura e atrevimento. Eu ansiava por aquele fogo dentro dela, que 
rebelde explosivo precisa resistir e definir o seu próprio caminho. 

 Eu não queria transformá-la nessa linda princesinha em um pedestal. Queria 
que ela fosse, minha rainha selvagem. 
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 Minha esposa. 

 Meu coração. 

 Minha única e meu tudo. 

 Então, deixei-a ir conversar com os pais que queriam controlá-la. Deixe-a ir 
sorrir para o merda que pensou que ele poderia tê-la. Ela era minha, e nenhuma 
quantidade de conversas e brincadeiras mudaria isso. E quando ela terminasse 
com tudo isso, eu a levaria deste casamento, a levaria para minha cama e a levaria 
como minha rainha. 

 Eu a beijei lentamente, deixando-a derreter em mim antes de nos separarmos, 
e ela ir para encontrar sua mãe e eu para lançar as bases para o que estava por 
vir. Eu tinha planos para fazer. 

     — Rumford. 

     — Alteza. 

 Rumford era meu motorista e assistente pessoal desde que eu era jovem. Ele é 
leal, frio como uma pedra e afiado como uma tacha. E ele me conhecia melhor 
do que eu me conhecia a maior parte do tempo. 

     —Eu tenho um favor que eu preciso que você faça por mim, — eu rosnei no 
telefone. 

     —Diga. 

 Eu sorri para mim mesmo. —Eu preciso de você para começar a elaborar uma 
licença de casamento. 

 Houve um silêncio do outro lado da linha e, em seguida, uma risada baixa e 
grave. 

     —Absolutamente, Vossa Alteza. 

     —E todas as formas legais que a acompanham, qualquer coisa que o 
Parlamento possa querer do rei quando eu me casar. 

     — Posso perguntar quem pode ser nossa nova rainha? 

 Eu sorri. 

     — Riley Noles. Duquesa de... 

     — Irin, — Rumford terminou. — Eu conheço a família dela. — Ele pigarreou. 
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      —Alteza… 

     —Sim? 

     —Perdoe-me, mas ela não está noiva para se casar? Como o príncipe 
Franklin, de Purn? 

     —Ela está. Mas não por muito tempo. 

 Rumford riu. 

     —Considere isso feito. Mais alguma coisa, senhor? 

 Eu sorri faminto. —Sim, na verdade. Há alguns itens que preciso trazer aqui 
para o palácio do Rei Milton. Rapidamente se puder. 

     —Eu posso estar aí em uma hora. 

 Agradeci a Rumford e desliguei, meu sangue rugindo em meus ouvidos e meus 
músculos apertados. Eu fiquei longe dela por cinco minutos e já estava 
desejando mais dela. Enviei uma mensagem para Rumford o que eu precisava 
que ele trouxesse e sorri para mim mesmo. 

 Oh, eu não terminei com Riley, nem de longe. E eu tinha muito mais reservado 
para ela. 
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CAPÍTULO SEIS 
SVEN 

  

— Bem, pelo menos Milton pulou para a merda boa. 

 Eu bufei quando Cole levantou seu copo para Xavier e o meu, tilintando antes 
de tomar um grande gole. 

 Era insano como todas nós pensávamos sobre esse casamento. Com toda a 
honestidade, eu não tinha certeza do porquê que qualquer um de nós foi 
convidado de qualquer maneira. O Rei Milton era um babaca, e nenhum de nós 
era amigo dele. Inferno, nós nem fazíamos muito para esconder nosso desdém 
por ele. Mas então, isso é realeza para você, ser visto, é mais importante do que 
realmente ter o respeito de seus pares com algumas pessoas, eu acho. 

Mas, pelo menos, eu tinha meus melhores amigos aqui comigo. Olhando para 
trás, eu não tinha certeza de como nós quatro nos ligamos como amigos, mas eu 
sabia por que estávamos todos juntos. No mundo da elite real esnobe, nós quatro: 
eu, Hayden, o rei de Rince, Cole, o príncipe de Luthane e Xavier, duque de 
Bandiff - meio que nos destacamos. Nós resistimos à tradição. Não seguimos as 
regras esnobes da maioria dos homens em nossas posições. Hayden e Cole eram 
os destaques mais óbvios, com suas tatuagens altamente visíveis e reputação 
maior que a vida, Hayden por ter ido do nada ao rei de um país inteiro e Cole por 
ser, bem, Cole – bad boy imprudente com uma vantagem. 

 Mas Xavier e eu nos destacamos tanto, mesmo que nossa tatuagem e nossas 
histórias estivessem um pouco mais escondidas. Nós dois tínhamos nossos 
demônios e nossas próprias trevas. Para Xavier, era por lutar em muitas guerras 
e por ser um homem de sua idade sem nunca ter se estabelecido. Embora ele 
ainda fosse ridiculamente bonito e em forma insana para um cara com metade 
da sua idade, Xavier estava com cinquenta anos e nunca fez o casamento inteiro 
e teve uma coisa de família. Bem, ele tinha sua ala, a princesa Lola, filha de um 
homem que já foi amigo de Xavier antes de trair o rei e fugir, deixando Lola para 
trás. Xavier basicamente a criou nos últimos anos e, bem, digamos que eu tinha 
minhas suspeitas, nenhuma que eu fosse estúpido o suficiente para dizer na sua 
cara, é claro. 
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 E eu? Bem, eu estava sozinho há muito tempo. Meus pais morreram quando eu 
tinha doze anos, fazendo eu tornar rei de Northlund muito antes do que 
qualquer garoto deveria ter que virar homem. Mas meu pai me ensinou bem – 
força, convicção e compaixão. Ele me ensinou jovem a entender que um rei não 
é um governante, ele é um protetor. Meu trabalho não era dominar meus 
súditos, meu trabalho era garantir que as pessoas do meu reino fossem 
cuidadas, prósperas e felizes. Eu abracei completamente a posição e a 
responsabilidade que a acompanhava, mas me deixou pouco tempo para uma 
vida pessoal. Houve mulheres esporádicas ao longo dos anos, mas nada nunca 
ficou. A maioria delas queria uma coroa, um título e uma conta de despesas de 
compras comigo e não muito mais. 

 Sim, vou ficar sozinho por causa dessa besteira qualquer dia. 

 Por um tempo, eu me imaginei como Xavier, ficando mais velho e apenas 
ficando bem em ficar permanentemente solteiro. Ei, funcionou para ele, poderia 
funcionar para mim. 

... A opinião mudou no segundo em que eu andei pela esquina do muro do jardim 
para encontrar meu anjo atrevido, feroz e selvagem desenhando um pau na 
lateral do meu carro. Porque em um único segundo eu sabia. Eu sabia que ela 
era isso. Ela era o que eu nunca encontrei em mais ninguém. Não é a princesinha 
dócil, educada, preparada e adequada que procura um marido para fazê-la se 
sentir relevante. Não, Riley não era nada disso. Inferno, a ideia de “bem-
educada” só me fez sorrir. 

 Não, ela era outra coisa. Ela era explosiva e sem desculpas. Eu não sabia dizer 
se queria domesticar esse seu atrevimento ou deixar correr solto. Talvez ambos. 
Talvez seja apenas porque eu queria sentir aquela selvageria montando meu pau 
enquanto agarrava seu cabelo com força e a fazer gozar como nunca havia visto 
antes. 

 Eu rosnei para mim mesma, perdido na fantasia enquanto levava o uísque aos 
meus lábios. 

 De repente, o copo foi arrancado. 

     —Que porra é essa? 

 Eu girei, olhando furioso quando percebi que Hayden havia se juntado a nós. Eu 
fiz uma careta enquanto o observava beber minha bebida. 
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     —Ajude você mesmo, — eu resmunguei, pegando o copo vazio de volta. 

     —Eu precisava de uma bebida. 

     —Bem, estamos em pé em um bar —, resmunguei de volta. Eu olhei para 
Hayden, vendo o olhar selvagem em seus olhos e o rubor em suas 
bochechas. Sim, algo estava acontecendo. Especialmente desde que ele tinha 
sido um maldito fantasma desde que chegamos aqui. 

     —Onde diabos você esteve? — Cole atirou em Hayden quando me virei para 
pedir outra bebida. 

     —Em nenhum lugar. — Hayden encolheu os ombros, acenou para mim 
enquanto tomava a bebida fresca que eu passei por ele. 

 Xavier balançou a cabeça, sua voz profunda de barítono como veludo e uísque 
roncando sobre a borda de seu copo. —Você está tramando algo. 

     —Talvez. 

 Xavier olhou para mim e eu levantei uma sobrancelha. Sim, discutimos nossa 
teoria anteriormente. O ódio total de Hayden por Milton era além do desdém 
que nós tínhamos por ele. E ele foi especialmente sincero conosco sobre o 
quanto detestava o casamento arranjado de Milton e Callie, e o quão errado isso 
era. Então chegamos aqui e ele desapareceu, direto para os aposentos da noiva. 

 Sim, algo estava acontecendo. 

     — E talvez tenha algo a ver com a bonita jovem noiva de Milton? — Xavier disse 
uniformemente 

 Hayden olhou de volta para ele. — Calma. 

     — O que significa que eu estou morto com o dinheiro, não é? 

     — Você realmente quer começar a jogar pedras naquela sua casa de vidro? — 
Hayden rosnou. 

 Cole e eu rimos, sorrindo um para o outro. Deixe Hayden ir até lá com Xavier e 
começar a sugerir as suspeitas sobre ele e Lola. Ei, seria o seu maldito funeral. 

     — E o que isso significa? — A voz de Xavier tinha uma ponta perigosa, e eu 
pude ver Cole sorrindo, como se ele estivesse tentando descobrir se isso iria se 
transformar em uma briga e de que lado ele poderia pular. 



 

 
45 

 

     —Isso significa que não brinque comigo, — Hayden murmurou. — Eu vi o jeito 
que você olha para ela. 

     — Quem? — Xavier rosnou perigosamente. 

 Ahh merda, aqui vamos nós. 

 Era como se houvesse essa tensão aquecida percorrendo todo o nosso grupo, eu 
ficando quente por estar com Riley, o sangue de Hayden claramente sobre a 
princesa Callie, por mais que ele estivesse negando. E Xavier, claramente mais 
irritado sobre Lola do que deveria, o que significava que nossas suspeitas 
estavam próximas. 

     — Talvez eu tenha visto os olhos da noiva da noite, mas não sou eu quem está 
de olho em sua própria ala muito jovem, — respondeu Hayden. — Você quer falar 
sobre a princesa Lola? 

 Ok, isso estava indo para as rochas muito rápido. Eu olhei para Hayden, meus 
olhos dizendo para calar antes de todos nós fazermos uma cena. Eu virei meu 
olhar para Xavier, vendo a névoa vermelha atrás de seus olhos antes que ele 
respirasse fundo e se acalmasse. Ele era bom nisso. Talvez a idade o tenha 
tornado melhor em controlar seu temperamento e emoções. 

     —Cuide do seu negócio, — ele murmurou baixinho para Hayden. 

     —Da mesma forma. 

 Eu limpei minha garganta. — Que tal você simplesmente não fazer nada que 
possa nos expulsar deste casamento. 

 Hayden riu. —Como se algum de nós realmente quisesse estar aqui? 

     — Pelo simples fator de entretenimento, — Xavier bufou, batendo a mão no 
ombro de Hayden, que dizia “estamos bem agora”. 

 Eu relaxei um pouco, vendo a tensão evaporar entre eles. 

     —Além disso, — Xavier murmurou. — Você não é o único com quem estou 
preocupado em sermos expulsos deste maldito casamento. — Ele se virou e deu 
a Cole um olhar duro e afiado. 

     —Quem, eu? — Cole sorriu maliciosamente, as tatuagens espreitando debaixo 
de sua gola de smoking ondulando. Ele parecia o gato maldito que comeu o 
canário, sorrindo assim. 
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     —O que diabos você está fazendo? — Eu resmunguei para ele. 

     —Eu não sei do que você está falando, — Cole riu, arqueando as sobrancelhas 
e sorrindo como se soubesse exatamente o que estávamos falando. 

     —Não pense que eu não vi você, — Xavier murmurou. 

     —Obrigado, papai. 

 Xavier rosnou baixinho, mas Hayden e eu rimos do apelido que sabíamos que 
sempre dava origem a um amigo muito mais velho. 

     —Bem, inferno. — Eu levantei meu copo, encolhendo os ombros. — Cole está 
fazendo a besteira de sempre, Xavier finalmente está cedendo à tentação que 
todos nós teríamos cedido por anos, e Hayden está se escondendo com a maldita 
noiva. Isso tem tudo coberto? 

 Hayden olhou para mim. —E você é o inocente aqui nesta versão? 

—De jeito nenhum. 

 Meus amigos sorriram para mim, levantando o copo. Mas enquanto bebíamos, 
eu pude ver em cada um dos olhos deles. Eu podia ver que cada um de nós tinha 
seu próprio drama para representar esse maldito casamento, e nossas tentações 
com as quais estávamos lutando. 

... Como a tentação de que eu era impotente para resistir ou me afastar por mais 
tempo. 

 Terminei minha bebida e me afastei dos meus amigos, meu pulso batendo forte 
e meus músculos apertados. Eu podia sentir meu coração batendo como um 
tambor no meu peito, e meu pau estava duro como uma rocha quando meus 
pensamentos voltaram para ela, de volta para Riley. 

 Porra, eu queria mais. Eu precisava de mais dela, e imediatamente. Como eu 
disse, soube desde o segundo em que a vi e tive certeza do momento em que a 
beijei. Por isso, Rumford estava arrumando os papéis para mim. É por isso que 
eu também estava mandando mensagens a outras pessoas em meu conselho 
para fazer as coisas acontecerem. 

... Porque Riley Noles seria minha rainha antes que o dia terminasse. 

 Eu andei pela multidão no salão principal, meus olhos disparando nos rostos 
procurando o único que eu queria encontrar. Eu passei por dignitários e pela 



 

 
47 

 

realeza, não dando a mínima para quem eu ofendi ou cuja bebida eu derramei. 
A determinação rugiu em mim, isso e a inegável necessidade crua de tê-la 
novamente. Minhas mãos se apertaram, querendo segurá-la, minha boca 
faminta pelo seu sabor. E meu pau doía ao sentir mais dela, para abrir aquelas 
pernas e enterrar cada centímetro grosso profundamente dentro de sua boceta 
apertada e doce. 

Eu atravessei uma multidão de fofoqueiras e de repente a vi. 

     … e fiquei cego de raiva. 

 Um cara a encurralou junto à mesa do bufê, um sorrisinho presunçoso, 
arrogante e afetado em seu rosto e seu rosto muito perto do dela. Ele sorria 
como um maldito saco de merda completo, e quando sua mão estendeu a mão 
para tocar seus longos cabelos loiros, eu queria rugir como uma fera e arrancar 
a sua maldita cabeça. 

 Meus olhos se estreitaram e minha mandíbula apertou enquanto eu atravessava 
a sala. Riley Noles era minha. E esse pequeno pedaço de merda estava prestes a 
aprender como ela era minha. 
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CAPÍTULO SETE 
RILEY 

  

 Eu engoli em seco, o calor pulsando através de mim e entrei no salão de 
banquetes. 

... Deus, eu me senti suja. Eu me senti imunda da maneira mais quente e sexy 
possível. Eu podia sentir a porra de Sven em mim, quente e pegajosa, e 
encharcando minha calcinha contra minha boceta. Aqui, eu estava passeando no 
meio de um coquetel em um dos maiores eventos sociais da realeza do ano, e 
nenhuma dessas pessoas poderia ter adivinhado o que acabei de fazer. Ou como 
eu ainda estava molhada debaixo do meu vestido. Havia um calor delicioso entre 
as minhas coxas e essa sensação escaldante que formigava através do meu 
corpo, fazendo minha cabeça girar. 

 Ok, eu era uma garota má antes e agia aqui e ali, mas merda, isso era pior do 
que qualquer coisa que eu já tinha sonhado. 

     —Aí está o meu cupcake. 

 Eu ofeguei, girando rapidamente e me encolhendo quando olhei para o rosto do 
príncipe Franklin. Meu noivo, pensei com um sentimento afundando e enjoado. 

     — Uh, oi. 

 Nós nos encontramos apenas uma vez, brevemente, e ele estava tão estranho e 
bajulador na época. E eu só ouvi coisas ainda piores sobre a reputação dele 
através de boatos. 

     — Você estava me procurando, cupcake? 

 Cupcake? 

 Eu queria vomitar. Eu também queria dizer a ele não, eu estava realmente 
procurando pelo rei Sven, porque eu realmente quero provar seus lábios 
novamente e sentir suas mãos puxarem minhas roupas, e eu realmente quero 
sentir seu enorme pau deslizando dentro de mim e transando como um animal 
até eu gritar o nome dele. 

... eu mantive minha boca fechada e apenas balancei a cabeça. 

     — Apenas me misturando. 
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 Franklin sorriu aquele sorriso extravagante e levemente idiota para mim. Era 
como esse sorriso em que parecia que ele estava brincando com você ou falando 
com você. O que era o oposto de Sven, cujo sorriso fez meu coração pular, meu 
corpo formigar e minhas coxas apertarem. O sorriso de Sven me fez querer 
arrancar minhas roupas e pular nele. 

 Franklin sorriu novamente, olhando ao redor do grande salão de baile cheio de 
pessoas. 

     —E, pensando, seremos nós em apenas alguns meses. Aposto que você não 
pode esperar para ser tão feliz quanto a princesa Callie agora pode? 

 Certo, porque Callie estava emocionada por ser forçada a se casar com o rei 
Milton. 

     — Uh, sim, — eu murmurei. 

     —E depois disso? — Seu sorriso ficou mais sombrio, e quando ele se 
aproximou de mim, eu fiquei tensa. 

     —Depois disso, seremos marido e mulher, e então eu posso levá-lo para nossa 
cama de casamento e... bem. — Ele balançou as sobrancelhas, seus olhos 
deslizando sobre mim e fazendo meu estômago revirar. Franklin estendeu a 
mão, puxando os dedos em uma mecha do meu cabelo, torcendo-o e o pois atrás 
das minhas orelhas. Seus dedos acariciaram a minha bochecha e apertou a 
minha mandíbula quando me afastei na mesa de buffet nas minhas costas. 

     Franklin riu. —O que? 

     —Eu só não gosto de ser tocada assim, — eu murmurei. 

     —Bem, cupcake, acho que vou mudar sua opinião sobre isso. 

     —Eu duvido. 

     —Bem, será seu dever, como minha esposa, deixar eu tocar você como eu 
quiser, — ele sussurrou rigidamente, seu ato encantador desaparecendo quando 
o imbecil óbvio por baixo brilhou. — Quando nos casarmos, você dirá sim a 
qualquer coisa que eu bem… 

     —Cuidado com a língua. 
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 Eu engasguei, girando ao som da voz profunda e autoritária de Sven. Eu tremi, 
sentindo o calor provocar através de mim, fazendo minhas bochechas brilharem 
e meu núcleo apertar quando seus olhos escuros queimaram nos meus. 

     —Duquesa, — ele ronronou baixinho, como se Franklin não estivesse ali, ou 
como se não existisse. 

     —Oh, seu …— Franklin tropeçou, perturbado pela interrupção, mas 
reconhecendo claramente Sven. —Sua Alteza! 

     — E você é? 

 O tom de Sven era pesado e agudo, seus olhos se movendo para Franklin 
enquanto ele olhava para ele. 

     —Príncipe Franklin, alteza! Franklin Smothers, de Purn. Eu estou bem, —ele 
riu como se tivesse acabado de contar uma piada. —Eu sou o marido da duquesa. 

 Eu vi o fogo arder atrás dos olhos de Sven e pude ver como os músculos de seu 
pescoço se agitaram quando sua mandíbula se apertou. 

     — Sério? — Ele rosnou, seu olhar voltando a olhar para mim, enviando calor 
que formigava através de mim. 

     —Está arranjado, — eu disse secamente, vendo a menor sugestão de um 
sorriso provocando os cantos de sua boca. 

     —É assim que essas coisas devem ser feitas, — Franklin interrompeu, rindo 
jovialmente. —Não é verdade, Alteza? 

     — Perdão? — Sven murmurou para o príncipe, com os olhos ainda fixos em 
mim. 

     —Você sabe, como nos bons velhos tempos. 

 A sobrancelha de Sven se enrugou quando ele se voltou para Franklin. — Nos 
bons velhos tempos em que lançávamos ratos pestilentos e queimávamos óleo 
nas muralhas do castelo com catapultas e praticávamos alquimia? Você quer 
dizer aqueles bons velhos tempos? 

 O príncipe Franklin riu, mas Sven certamente não estava rindo. Eu podia 
praticamente ver a energia bruta pulsando no ar à sua volta, seus músculos 
tensos e seus olhos deslizando de volta para mim. 
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     —Bem, em todo caso, estou muito feliz por ter Riley como minha noiva para 
... 

     —Venha. 

 Engoli em seco, e o queixo de Franklin caiu quando Sven apertou a mão em volta 
do meu cotovelo, girou bruscamente e começou a se afastar, como se me 
afastasse atrás dele. 

     —Uh, Alteza? — Franklin guinchou, parecendo confuso. 

     —Eu estou roubando sua futura noiva, Prince Franklin. 

 Franklin riu, mas sua testa franzida e seu olhar confuso revelaram seu 
nervosismo. —Uh, espere, o que? 

     —Eu a estou roubando. 

 Não havia um traço de sarcasmo na voz de Sven, nem um centímetro de sorriso 
ou humor. 

     —Ok, olhe, Alteza, eu sei aceitar uma brincadeira, mas... 

     —Mas o que? — Sven rosnou ferozmente, arreganhando os dentes para 
Franklin. 

 O príncipe riu nervosamente e engoliu em seco, sacudindo a cabeça. —Nada, — 
ele murmurou. —Eu só… 

     —Estamos indo embora. 

 Sven virou as costas para Franklin, seu aperto firme no meu braço enquanto ele 
me afastava, meu coração disparado enquanto eu o seguia. Ele abriu caminho 
entre as multidões, e minha pele formigou onde sua mão me tocou, sentindo o 
poder e o vigor de seu aperto quando ele me puxou para longe, como se eu fosse 
dele. 

     …e eu era. 

 Nós rompemos a multidão, disparando por um corredor escuro para longe do 
salão de baile antes de Sven abrir a porta e me arrastar para dentro. Nós caímos 
no que parecia ser uma espécie de sala de manobrista, talvez usado para eventos 
nos meses mais frios. A porta mal se fechou quando eu ofeguei quando Sven 
girou, me pegando em seus braços e batendo minhas costas na porta atrás de 
mim. Adrenalina e calor rugiram através de mim, e quando seus lábios 
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esmagaram os meus e ele roubou o fôlego dos meus lábios, eu gemi 
profundamente. 

 Abri meus lábios para sua língua, choramingando em seu beijo enquanto suas 
mãos se apertavam na minha cintura. Um dedo deslizou pelo meu lado, pelos 
meus cabelos, entrelaçando-o enquanto ele gemia contra mim. 

     Ele se afastou, seus olhos selvagens e cheios de luxúria quando meu pulso 
trovejou em meus ouvidos. 

     — Não haverá um maldito príncipe Franklin, — ele rosnou baixinho. — Nem 
ele, e nenhum outro homem. Porque você é minha, anjo, — ele ronronou, 
deixando minha respiração presa quando senti sua ereção espessa palpitar entre 
minhas pernas. — Minha e de mais ninguém. 

     —Você acha que vai me roubar para si mesmo, hein? — Eu gemi, beijando-o 
faminta e gemendo enquanto ele me pressionava. 

     —Eu acho que já consegui. 

 Oh Deus… 

 Ele girou, em seus braços e caminhando pelo quarto escuro até que minha 
bunda atingiu o topo de um balcão ou mesa de algum tipo. Ele me colocou no 
chão, nossas línguas girando juntas e nossos suspiros se misturando enquanto 
ele pressionava minhas coxas afastadas e deslizava entre elas. Meu vestido se 
enrolou na minha cintura, minha pele formigava quando suas mãos deslizaram 
pelas minhas pernas, cada vez mais alto até eu gemer quando seus dedos 
brincavam na frente da minha calcinha. 

     —Minha, minha, — ele rosnou em meus lábios. —Alguém fez uma bagunça em 
sua calcinha. 

     —Eu acho que você teve algo a ver com isso—, eu gemi. 

     —Eu acho que é melhor limparmos esta bocetinha agora, não devemos? 

     Seus dedos pegaram foram para a minha calcinha, puxando e deslizando para 
baixo da minha bunda e dos meus quadris. Ele se afastou de mim apenas o tempo 
suficiente para tirá-las dos meus pés, enfiando-as no bolso do paletó antes de 
dar de ombros e se afastar entre as minhas coxas. Eu ofeguei, sentindo sua 
enorme ereção pulsando contra a minha boceta nua. 
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 A mão de Sven deslizou no meu cabelo novamente, enrolando-o e puxando 
minha cabeça para trás o suficiente para me fazer ofegar de prazer. Seus lábios 
encontraram meu pescoço exposto, e eu gritei quando ele chupou e mordiscou 
a pele exposta, quando sua mão deslizou de volta entre as minhas pernas para 
me encontrar pingando e pronta para ele. 

     — Tão molhada, — ele rosnou no meu pescoço. — Primeiro você fez uma 
bagunça em sua calcinha como uma garotinha suja e está pingando nos meus 
dedos. 

 Eu gemi, tremendo contra ele quando seus dedos rolaram sobre o meu clitóris. 

     —Isso é do príncipe Franklin, — ele gemeu, sua voz retumbando através de 
mim. —É Franklin que tem essa pequena boceta quente e pronta para mim? 

 Eu gritei quando seus dedos deslizaram para dentro de mim, ondulando 
profundamente e me acariciando naquele lugar perfeito. Eu balancei meus 
quadris para ele, minhas mãos segurando seus braços musculosos. 

     — Não, — eu ofeguei, sacudindo a cabeça enquanto meus olhos se fechavam 
de prazer. —Não, não é. 

     —Então me diga, anjo—, ele ronronou direto no meu ouvido. —Diga quem 
deixou essa linda bocetinha tão bagunçada para mim. — 

     — Você, — eu engasguei, ofegando e gemendo alto quando seus dedos 
deslizaram dentro e fora de mim. 

     — Boa menina. 

 Seus lábios se afastaram do meu pescoço, e eu comecei a choramingar em 
protesto até que de repente eu o senti cair de joelhos na minha frente. Suas mãos 
poderosas afastaram minhas pernas e, quando senti sua respiração subir por 
dentro da minha coxa, meu queixo caiu de prazer. 

 Por todo o meu fingimento de ser má, agir, e beber em casamentos, riscar carros 
e ser a “rebelde” do meu pequeno grupo de amigas ... isso era algo novo. Eu já 
estive com um garoto, e tudo terminou em menos tempo do que Sven e eu estava 
naquela sala até agora. Basicamente, foi o beijo que se transformou em 
desajeitado, atrapalhado e, em seguida, ele apenas colocou uma dúzia de vezes 
antes de tudo terminar. 
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     … oh, mas isso era algo novo. Isso era algo muito novo. Os lábios de Sven 
brincaram sobre a minha pele, fazendo todo o meu corpo tremer de prazer e 
enviando calor por todas as minhas partes. Eu me perdi, minha cabeça caiu para 
trás e minha boca abriu, ofegando quando ele beijou e chupou e mordiscou seu 
caminho mais alto sobre a minha pele macia. Ele ainda nem tocou minha boceta 
e eu juro que poderia ter vindo dos lábios dele apenas nas minhas coxas. 

 Isto é, até que ele subisse mais alto e o mundo inteiro derretesse à minha volta. 

 A língua de Sven lentamente se arrastou sobre minha boceta, provocando minha 
abertura e arrastando mais alto até que ele deixou a ponta passar pelo meu 
clitóris. Eu estremeci, meu corpo inteiro se debatendo como se ele tivesse me 
atingido com um raio, e minhas mãos deslizaram em seus cabelos para segurá-
lo com força. Ele gemeu, deslizando a língua de volta para baixo e fazendo tudo 
de novo, sua língua girando sobre o meu clitóris até que meus quadris estavam 
balançando contra sua boca como se tivessem uma mente própria. 

 Ele gemeu em mim, chupando suavemente meu clitóris enquanto brincava com 
a língua. Ele se moveu mais baixo, empurrando aquela língua mágica dentro de 
mim e deslizando-a para dentro e para fora, como se estivesse me fodendo com 
a boca. Porém, mais prazer do que eu já conheci explodiu através de mim, meu 
corpo todo apertando, meus quadris balançando na mesa debaixo de mim 
contra ele. 

 Ele se moveu mais rápido, sua língua girando mais e mais rápido, provocando 
meu clitóris de novo e de novo até que tudo começou a derreter ao meu redor. 
Eu ofeguei por ar, meu pulso pulsando cada vez mais forte, até que de repente, 
eu podia me sentir caindo em direção a esse limite como nunca havia caído 
antes. 

     — Eu... oh merda, eu vou ... eu realmente vou... 

     —Goze para mim, menina, — ele rosnou para mim. —Faça essa pequena e 
linda boceta gozar em toda a minha língua. 

 O grito ficou silencioso no começo, apenas luz branca e fogo explodindo através 
de mim quando o clímax colidiu comigo. E então era real, e eu estava cobrindo 
minha boca com a dobra do meu braço enquanto eu gemia alto, gritando meu 
prazer quando sua língua me levou a explodir no limite. Eu bati meus quadris 
contra ele, meu corpo todo tremendo e tremendo. 
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     Sven se afastou lentamente, abrindo a camisa. Eu gemia, minhas mãos 
empurrando-a de seus ombros e depois correndo sobre seus músculos 
esculpidos e perfeitos. Eu engasguei, sentindo a força e o poder naqueles ombros 
e em seu peito, e quando eu corri minhas pontas dos dedos até seu abdômen 
ondulado, eu gemi. 

 Suas mãos puxaram o cinto e o zíper, as calças e a cueca deslizando sobre os 
quadris musculosos e definidos quando sua boca encontrou meu pescoço 
novamente. Meu pulso disparou quando olhei para baixo, minhas mãos 
ajudando a empurrar o elástico de sua cueca até que de repente, seu enorme 
pau grosso pulou livre e entrou em minhas mãos. Meu coração pulou, o calor 
formigando através de mim enquanto meus dedos pequenos se curvavam em 
torno de seu comprimento grosso. 

     —Diga-me, anjo, — ele sussurrou no meu ouvido. —Houve outros? 

     —Eu… — Corei, mordendo meu lábio. 

     —Não estou perguntando por que você acha que estou perguntando. Isso não 
é sobre a sua “pureza” ou nada disso, — ele rosnou, seus lábios provocando meu 
pescoço e me fazendo gemer. — Não, estou perguntando, porque quero que você 
saiba que nenhum deles se compara ao que estou prestes a mostrar. Vou apagar 
a memória de qualquer coisa que veio antes de mim, menina - ele ronronou em 
minha pele, empurrando seus quadris para frente e deixando a cabeça grossa de 
seu pau gordo deslizar contra a minha abertura. 

     —Houve um, — eu disse baixinho. —Esse garoto eu conheci da escola. 

     —Bem, eu não sou garoto, — ele rosnou baixinho, deixando seu grande pau 
deslizar para cima e para baixo nos meus lábios. 

     — Não, — eu sussurrei acaloradamente. — Não, você definitivamente não é. 

     —Eu não dou a mínima para o que veio antes de mim, anjo, — ele gemeu. —
Mas eu me importo com o que acontecer depois disso. Porque depois disso, 
só haverá um homem. 

 Ele empurrou seus quadris para frente, e quando eu o senti começar a me 
esticar, seu enorme pau deslizando em mim, eu o agarrei com força e gemi de 
prazer. 
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     —Porque você é minha agora, anjo. Minha e só minha. Nenhum outro homem 
vai sentir essa boceta apertada se abrir para ele, ninguém mais vai provar aquele 
doce mel entre suas pernas. 

 Ele empurrou mais um centímetro, gemendo profundamente e me fazendo 
ofegar de prazer quando o calor explodiu em mim. 

     — Ninguém mais vai encher essa boceta apertada com nenhum centímetro. 

 Ele entrou e eu gritei de prazer em seu peito quando o senti deslizar cada 
centímetro de sua espessura profundamente, até que suas bolas pesadas 
estavam descansando na minha bunda. Ele me segurou forte, meu corpo 
tremendo de prazer enquanto meus dedos arranhavam suas costas musculosas 
e minha respiração ofegava contra seu peito. 

     —Você é minha, Riley— ele sussurrou acaloradamente. —Não apenas aqui, 
não apenas hoje. Você é minha para sempre. 

     —Toda sua, — eu engasguei quando seus lábios queimaram os meus. 

 Lentamente, ele deslizou seu pênis para fora, fazendo-me gemer em protesto 
quando minhas pernas se envolveram ao redor dele, tentando puxá-lo de volta 
para dentro. Ele gemeu, sua espessura me provocando quando ele deixou 
apenas a cabeça na entrada. 

     —Nenhum príncipe Franklin. Nenhuma besteira arranjada. Nenhum outro 
homem, — ele rosnou. — Você vai ser, minha rainha. 

     — Eles vão... oh Deus, — eu gritei enquanto ele dirigia de volta para dentro, 
me enchendo ao máximo e me fazendo arquear as costas quando o calor e o 
prazer explodiram através de mim. — Eles dizem que não podemos 

     —Anjo, — ele me beijou lentamente. —Vou destruir o maldito mundo, se for 
preciso, para ter você. 

 Ele entrou em mim novamente, minhas mãos agarrando-o enquanto seus lábios 
esmagavam os meus. Suas mãos deslizaram até a minha bunda, me agarrando 
possessivamente e me puxando contra ele enquanto seu grande e lindo pênis 
entrava e saía da minha buceta apertada e escorregadia. Eu podia sentir seus 
músculos enrolando contra mim, meu clitóris triturando nele a cada impulso 
enquanto fogos de artifício disparavam pela minha cabeça. Sven levantou a mão, 
puxando os laços na frente do meu vestido, o abrindo. Ele empurrou-o pelos 
meus ombros, liberando meus seios enquanto eu gemia em seu beijo. Eu o 
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abracei apertado, minhas pernas enroladas em torno de sua cintura musculosa 
e meus mamilos rosados e doloridos arrastando seu peito largo e musculoso. 

 Nós nos movemos mais rápido, uma das suas mãos segurando minha mandíbula 
e a outra segurando minha bunda firmemente enquanto ele dirigia sua 
espessura dentro e fora da minha boceta ansiosa. Eu podia ouvir os nossos sons 
úmidos nos juntando de novo e de novo, e os sons masculinos de seus rosnados 
nos meus ouvidos me fizeram ofegar e cair em direção a esse limite novamente. 

     —Eu sei que você quer gozar para mim, menina, — ele respirou em meus 
lábios. — Eu sei quem quer que esse garoto fosse antes, ele não podia te deixar 
tão molhada. Eu sei que ele não poderia te encher como meu pau pode. 

 Eu choraminguei, ofegando contra ele quando suas palavras imundas tomaram 
conta de mim e seu pau grosso fodeu minha buceta apertada com golpes 
profundos e uniformes. 

     — Eu sei que você está morrendo de vontade de saber como é quando um 
homem de verdade faz sua boceta ficar tão boa. Eu sei que você quer saber como 
é gozar com meu pau preenchendo você como nunca esteve antes. 

     —Oh merda, eu vou... eu vou...— Eu ofeguei, as palavras falhando em mim 
quando ele entrou em mim de novo e de novo e de novo, me fodendo forte e 
profundamente e me fazendo querer gritar o mais alto que pude em prazer. 

     — Goze no meu pau grande e grosso, menina, — ele ronronou. —Eu quero 
esse seu doce mel pingando das minhas bolas. Eu quero sentir essa bocetinha 
linda gozando para mim e depois vou esvaziar minhas bolas para você. Vou dar 
a sua pequena boceta gulosa cada gota de mim, e quando você voltar lá fora, 
quero que escorra pelas suas coxas. Quando você voltar, as pessoas saberão que 
você foi reivindicado por um homem. Eles vão saber que você é minha. Franklin 
ou qualquer outro homem que olhe para você e veja a maneira como você anda 
ou veja o brilho atrás de seus olhos saberá que outro homem a reivindicou. 

 Ele empurrou para dentro de mim, sua espessura me esticando largo e me 
enchendo tão fundo quando fui colidindo com o limite. 

     — Então goze para mim, garota bonita, — ele gemeu, me beijando com fome 
enquanto seus músculos ondulavam contra mim e seu pau inchou ainda mais. 
— Seja uma boa garota e goze por todo esse pau grande. 

 Eu explodi. 
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 Lembro-me de gritar em sua boca, e todo o meu corpo irrompeu em calor e 
prazer quando a onda caiu sobre mim. Eu me agarrei a ele, minhas unhas 
deixando marcas nas suas costas e em seus braços, quando ele me beijou 
ferozmente e enterrou seu pau no punho dentro de mim. Eu podia senti-lo 
pulsar e pulsar dentro de mim, e gemi quando senti seu esperma quente e grosso 
jorrando profundamente contra o meu ventre. Eu gritei, beijando-o loucamente 
enquanto nossos corpos se chocavam, nós dois vindo e ofegando e balançando 
juntos. 

 Sven me beijou lenta e profundamente, roubando meu fôlego enquanto eu 
ofegava em seus lábios. 

     — Toda minha, — ele sussurrou, e eu pude sentir meu coração subindo 
enquanto me agarrava a ele, beijando-o ferozmente. 

     —E você é todo meu, — eu sussurrei de volta, fazendo-o sorrir enquanto ele 
me beijava. 

     —O que você disse antes... 

     —O que eu disse antes, eu quis dizer, — ele disse com firmeza. —Eu terei você 
como minha rainha. Isto é, a menos que o príncipe Franklin tenha uma oferta 
melhor para você. 

 Eu bufei, mordendo meu lábio e revirando os olhos antes de beijá-lo 
novamente. Inferno, eu nunca quis tanto beijar aqueles lábios. 

     —Meus pais... 

     —Deixe-me lidar com eles, anjo. 

     —Eles são difíceis. 

     —Eu sou mais difícil. 

 Ok, esse foi um argumento justo. 

     —Eu acho que em algum momento nós devemos voltar lá. 

 Ele assentiu. —Possivelmente. Mas primeiro… 

 Ele sorriu avidamente para mim antes de virar e pegar sua jaqueta. A mão dele 
enfiou a mão no bolso e voltou com duas caixinhas embrulhadas em papel preto 
fosco. Ele as colocou nas minhas mãos e minha sobrancelha se arqueou. 
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     —O que são esses? 

 Sven sorriu. —Estes são para você, anjo. Abra-os. 

 Eu balancei a cabeça, puxando o papel da primeira caixa e abrindo o papel antes 
de engasgar, meu rosto corando vermelho brilhante. 

... Ok, eu não era tão experiente, mas sabia como era um vibrador. 

 Este era prateado e metálico, na forma de um U. Eu olhei para Sven, o calor 
pulsando através de mim enquanto ele olhava para mim com o olhar faminto 
dele. 

    —E agora o outro. 

     Engoli em seco, assentindo sem fôlego quando peguei a outra caixa e a abri. 
E desta vez, meu rosto ficou vermelho quando meus olhos se fixaram no 
pequeno plugue prateado. 

     — E quando você gostaria de usá-los? — Eu sussurrei calorosamente, 
tremendo quando ele se aproximou de mim. Ele se inclinou, seus lábios 
provocando meu pescoço. 

     —Agora, — ele rosnou, me fazendo choramingar de prazer. 

 Suas mãos puxaram os pequenos brinquedos dos meus e, lentamente, ele os 
deslizou pela minha pele entre as minhas pernas. Ele provocou o pequeno nó 
suave sobre o anel apertado e sensível da minha bunda, eu ofeguei bruscamente. 

     —Em breve, anjo, — ele gemeu —Logo eu vou reivindicar você toda. 

 Eu gemi, beijando-o com fome enquanto ele girava o pequeno brinquedo sobre 
a minha bunda. 

     —Eu nunca... 

     —Eu vou mostrar a você, menina—, ele sussurrou. 

 Suas mãos brincaram entre as minhas pernas, e quando seus dedos 
empurraram minha boceta, eu gemi contra ele. Eles deslizaram profundamente 
e depois voltaram a sair, agora pegajosos e escorregadios por causa do nosso 
amor. Sua mão voltou para minha bunda, seus dedos escorregadios e pegajosos 
com seu esperma fresco da minha boceta. Porra, estava tão sujo, e eu podia 
sentir minha cabeça girando e meu rosto corando em vermelho brilhante 
quando ele provocou minha bunda, me fazendo escorregadia com ele. 
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     Ele moveu o pequeno brinquedo de volta na minha bunda, e desta vez, quando 
ele empurrou, a extremidade lisa começou a empurrar para dentro. Eu ofeguei, 
sentindo o prazer proibido que eu nunca senti antes de derreter através de mim 
quando ele lentamente enfiou o pequeno plugue de metal na minha bunda. 
Lentamente, eu abri para ele, minha respiração ofegando quando ele deslizou 
para dentro até que estava todo dentro. 

     — Boa menina, — Sven rosnou, beijando-me lentamente. 

 Sua mão deslizou de volta entre as minhas pernas, e ele provocou o pequeno 
vibrador suave sobre o meu clitóris, fazendo eu choramingar. Ele empurrou uma 
ponta do U para dentro e eu gemi, sentindo o brinquedo empurrar para dentro, 
sentado lá com uma ponta contra o meu ponto G e a outra sobre o meu clitóris. 

     —Perfeito, — ele ronronou em meus lábios. —E como você se sente? 

     —Parece... 

 Eu ofeguei, meus olhos se abriram quando o vibrador de repente zumbiu para 
a vida. Eu gemia, meus olhos disparando para ver o pequeno controle remoto 
em sua mão e o sorriso faminto em seu rosto. 

     — Considere esta punição adicional pelo carro, — ele rosnou, aproximando-
se e me beijando lentamente. — E agora podemos voltar lá, anjo. 

     — Assim? — Eu ofeguei, gemendo baixinho enquanto as vibrações 
provocavam através de mim. 

     — Apenas assim. — Ele sorriu com fome para mim. — Venha. É hora de 
socializar, não é? 

     — Você está ... oh, merda, — ofeguei. — Você é terrível. 

     — Oh, anjo, — ele ronronou, sua mão acariciando minha calcinha. — Eu 
apenas comecei. 
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CAPÍTULO OITO 
RILEY 

  

     —Por aqui. 

 Engoli em seco, meu rosto queimando vermelho quando Sven me levou para 
fora do salão de baile. Eu sabia que ninguém poderia dizer, mas na minha cabeça, 
todos eles sabiam. Na minha cabeça, todo mundo sabia que eu tinha acabado de 
foder até que eu vim como um furacão naquela sala com ele. 

 Agarrei sua mão com força, sentindo o calor se acumular entre minhas pernas 
e encharcar minha calcinha. Eu podia sentir seu esperma em mim. Mas o que 
realmente senti em cada passo foi o pequeno plug na minha bunda e o vibrador 
pressionado contra o meu clitóris, esperando para explodir como uma espécie 
de bomba-relógio. 

... E ele tinha o interruptor. 

     —Você parece tensa, anjo—, ele murmurou em meu ouvido, apenas a mais 
leve sugestão de humor em sua voz. Sim, ele estava brincando comigo, e ele sabia 
que eu estava andando no limite só esperando ele ligar essa coisa. 

     —Sim, caramba, eu me pergunto por que, — eu assobiei de volta, corando e 
tremendo quando senti seus dedos provocando nas minhas costas. Eu nem me 
importava se alguém nos visse assim - claramente íntimo do jeito que estávamos 
andando e do jeito que as mãos dele se afastavam do meu vestido. 

     —Talvez você deva relaxar um pouco, — ele ronronou. —Relaxe. 

     —É um pouco difícil quando ooooh merda... 

 Eu ofeguei, minha mão apertando a dele com força quando senti uma pequena 
vibração provocadora vibrar pelo o   meu clitóris. Virei minha cabeça para ver a 
outra mão de volta no bolso do paletó, um sorriso no rosto. 

     —Algo errado, anjo? 

     — Aqui? — Eu ofeguei, olhando para ele e apertando minhas coxas com força. 
Senti as vibrações ficarem mais fortes e choraminguei baixinho, minha boca se 
abrindo quando o prazer percorreu meu corpo. Ele não poderia estar 
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seriamente fazendo isso aqui em uma festa de casamento cheia de pessoas e, no 
entanto, aqui estávamos nós. 

     —Por aqui, — ele sussurrou em meu ouvido, me puxando através da multidão, 
ele aumentava as vibrações ainda mais. Eu gemia, quase incapaz de contê-la 
enquanto apertava sua mão com força e caía contra ele. Eu podia sentir o 
pequeno brinquedo zumbindo enviando um raio através do meu clitóris e meu 
ponto G, fazendo meus joelhos tremerem enquanto eu tentava andar. As 
vibrações pulsavam através de mim, até fazendo o pequeno plug na minha 
bunda começar a zumbir e enviando uma nova onda de prazer impertinente 
provocando através de mim. 

 Eu mal podia andar, meu corpo todo em chamas e meus joelhos tremendo 
quando Sven me arrastou para fora através de um conjunto de grandes portas 
para um dos jardins fora do salão de baile. Uma barraca foi montada e foi para 
lá que ele me puxou. Eu arrastei um pé na frente do outro, minha cabeça 
nadando enquanto eu lutava contra a onda orgástica que ameaçava colidir sobre 
mim ali no meio da hora do coquetel. Sven afastou as abas pesadas e saímos do 
sol brilhante da tarde para a escuridão. 

 A tenda era à prova de luz, o teto coberto de luz cintilante e estrelada, com 
candelabros tremeluzindo com velas por todo o lugar. Por um lado, em um 
pequeno palco, uma banda de jazz suave tocava, enquanto em uma pista de 
dança montada na frente deles, os casais giravam, mergulhavam e balançavam 
ao som da música sexy. Aparentemente, Milton queria um casamento chique 
noturno com música jazz, mas também um casamento no jardim de rosas à 
tarde, então ele acabou de fazer as duas coisas acontecerem. Naquele momento, 
eu nem me importei, desde que estivesse escuro o suficiente para as pessoas 
não verem o quão perto eu estava de gozar, escrito em todo o meu rosto. 

     —Quer dançar? 

 Eu me virei para Sven, olhando para ele enquanto ele sorria para mim. 

     —Você é… ohhh Deus … você está falando sério? Eu mal consigo ficar de pé. 

     —Talvez seja melhor você se levantar, então, — ele ronronou baixinho, seus 
olhos brilhando com essa intensidade que fez o meu núcleo apertar e minha 
respiração pegar. 
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     —Talvez devêssemos—, eu sussurrei, choramingando baixinho quando ele 
me puxou para ele, seus lábios mal roçando os meus antes que ele nos puxasse 
para uma mesa vazia no canto escuro da tenda. 

 Sven puxou uma cadeira e comecei a sentar quando ele de repente puxou para 
ele, deslizando nele, até eu sentar em seu colo. Eu ofeguei quando afundei nele, 
sentindo os dois brinquedos na minha boceta e na minha bunda, vibrando e 
pulsando quando ele me puxou para ele. Suas mãos deslizaram pelo meu colo, 
agarrando meus quadris, e quando senti meu pulso martelar em mim, também 
pude sentir sua ereção espessa pressionando contra mim. Suas mãos apertaram 
meu vestido, e o puxou enquanto meu pulso martelava cada vez mais rápido. 

 Meus olhos dispararam pela tenda, estava escuro, e qualquer um lá dentro 
estava na pista de dança ou assistindo a banda. Mas ainda assim, no meu 
coração, eu sabia que alguém poderia passar por nós ou se virar e me ver sentada 
no colo de Sven com as mãos puxando meu vestido para cima. E, no entanto, eu 
não o parei. De fato, quando senti o vestido puxar minhas coxas, me virei e 
agarrei seu rosto e o beijei profundamente enquanto eu gemia em seus lábios. 

      Suas mãos deslizaram sob o vestido, agarrando minha calcinha e puxando-a 
para longe do meu corpo. Eu empurrei meus quadris para cima, minha pele 
formigando quando ele deslizou por minhas pernas mais uma vez, puxando-as 
para fora dos meus pés quando eu enrolei minhas pernas para cima e depois as 
coloquei no bolso do seu paletó. 

     — Abra suas pernas, anjo, — ele rosnou, puxando-nos para a mesa em estilo 
café envolta em uma toalha de mesa na nossa frente. Suas mãos separaram 
minhas pernas, de modo que eu estava sentada em seu colo com as costas contra 
o peito. Suas mãos empurraram sob o vestido novamente, e desta vez quando 
deslizaram pelas minhas coxas, não havia nada para impedir que seus dedos 
acariciassem meus lábios nus. O vibrador voltou a funcionar novamente, 
fazendo eu ofegar mais alto do que eu sabia que deveria fazer, uma vez que 
pulsava contra meu clitóris, seus dedos provocando meus lábios. Ele empurrou 
o brinquedo mais fundo em mim, fazendo eu realmente senti-lo enquanto ele 
aumentava as vibrações. Eu gemia, arqueando minhas costas e me inclinando 
para ele quando ele começou a me foder lentamente com o pequeno vibrador. 

 Meus quadris começaram a se mover com uma mente própria, balançando em 
seu colo quando senti seu enorme pau apertando em mim. As vibrações ficaram 
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mais profundas e mais duras, até minha excitação escorrer por todos os seus 
dedos e seu colo. 

     — Eu estou... oh. Deus, Sven, eu vou... 

—Ainda não você não vai, — ele ronronou, lentamente pois o brinquedo para 
baixo e deixando as pontas dos dedos me provocarem. —Você ainda não pode 
gozar, menina. Não sem meu pau dentro de você. 

 Sua mão deslizou para seu próprio colo sob o meu vestido, e eu ofeguei quando 
o senti puxar o zíper para baixo. Puta merda, ele estava seriamente prestes a 
fazer o que eu pensava que ele estava? O que cada parte de mim ansiava e queria 
que ele fizesse? 

 E de repente, eu tive minha resposta. Eu tremi quando senti o eixo quente, 
grosso e latejante de seu pênis pulsar contra minha coxa nua. Porra, ele era tão 
grande e tão quente. Ele passou a mão em torno do eixo grosso e inchado e 
acariciou, e quando senti os pingos quentes e úmidos de seu pré-gozo 
escorrendo por minhas coxas e por minha boceta, eu tremi, minha respiração 
presa e meus quadris balançando contra ele. 

 Lentamente, seus dedos subiram no vibrador novamente, e ele 
provocativamente o puxou de mim, me deixando com mais vontade. Mas quando 
ele empurrou a cabeça grande e inchada de seu pau contra o meu clitóris, eu 
choraminguei de prazer. Suas mãos grandes e fortes agarraram minha bunda 
com força, levantando-me enquanto ele se concentrava contra minha buceta lisa 
e ansiosa. Eu podia sentir minha própria excitação escorrendo pelo seu eixo, e 
quando ele começou a me provocar com apenas a cabeça, eu gemi alto. 

     — Shhh, anjo, — ele gemeu no meu ouvido, deixando sua cabeça deslizar 
dentro de mim. Eu ofeguei, sentindo minha pequena fenda apertada esticar para 
ele, meu clitóris esfregando sobre sua cabeça quando ele começou a entrar. 

     —As pessoas podem ouvi-la, — ele rosnou, me puxando mais um centímetro 
em seu lindo pau. — As pessoas podem ouvi-la e saber que você está sendo 
fodida como uma garota suja. Eles podem saber que você está recebendo em sua 
pequena boceta safada com cada centímetro do meu pau grande aqui e agora. 
Uma garota má, montando esse pau bem aqui na pista de dança com seu vestido 
de dama de honra em volta dos quadris e cada centímetro de mim preenchendo-
a como se ela nunca tivesse sido fodida antes. 
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 Suas mãos apertaram a minha bunda e, de repente, ele dirigiu o resto do 
caminho, me enchendo com cada centímetro dele em um golpe profundo. Eu 
juro que quase gozei neste momento. 

 Eu gemia, minhas mãos segurando suas coxas apertadas enquanto suas mãos 
se moviam para a minha cintura. Meu vestido estava sobre nós, cobrindo o que 
estava acontecendo embaixo dele. Ainda assim, eu sabia que alguém poderia 
passar por ali e provavelmente ter uma boa ideia do que diabos estava 
acontecendo. O pensamento queimou em mim, me fazendo sentir tão travessa, 
selvagem e em chamas como nunca me senti antes. 

 Ele me fazia sentir mais viva do que nunca. 

 Lentamente, ele me puxou para cima, deslizando-me cada centímetro dele 
antes de me afundar de volta, dirigindo de volta para mim enquanto me puxava 
para seu colo. 

     —Porra, anjo, — ele gemeu na parte de trás do meu pescoço, suas mãos me 
apertando. —Assim mesmo, menina. Eu quero sentir você cavalgando esse pau 
grande. Quero que você salte para cima e para baixo e faça essa boceta pingar 
por todas as minhas bolas. Monte meu pau, anjo. 

 Eu gemi baixinho, o calor chiando em mim quando eu levantei e depois afundei 
de volta em sua espessura. O prazer derreteu em mim, meu corpo tremendo 
enquanto eu balançava sobre ele. Eu podia sentir minhas paredes apertando em 
torno dele, meus músculos ordenhando cada centímetro dele enquanto suas 
mãos poderosas deslizavam para cima e para baixo no meu corpo, deixando fogo 
em seu rastro. Com o pequeno plugue ainda no fundo da minha bunda, eu me 
senti incrivelmente cheia, cheia como eu nunca imaginei sentir antes. Eu podia 
sentir o pequeno brinquedo empurrando dentro e fora de mim com cada 
impulso enquanto minha bunda balançava contra seu abdômen inferior, e as 
sensações extras provocando através do meu buraco proibido e apertado me 
fizeram perder minha sanidade. 

     —Eu sei que você quer gozar muito, menina, — Sven ronronou em meu 
ouvido. Sua mão deslizou pela minha coxa, seu dedo rolou sobre meu clitóris 
enquanto a outra mão agarrou meu quadril com força. Ele me moveu para cima 
e para baixo em seu pau grosso, me bombeando tão cheio com cada impulso e 
enviando prazer rolando por mim. 
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     —Eu posso sentir o quão encharcada boceta pequena e doce está, — ele 
gemeu, empurrando seus quadris para enterrar seu pênis profundamente entre 
as minhas pernas. —Eu posso sentir você segurando meu pau com tanta força, e 
o seu doce mel escorrendo pelas minhas bolas. E eu sei que você quer gozar para 
mim. Eu sei que você quer gozar nesse pau bem aqui, onde qualquer um poderia 
ver você sendo uma garota tão má. Seja minha garota safada, Riley. Seja minha 
garota safada e goze no meu pau agora mesmo. 

 Eu explodi como uma bomba, o orgasmo me esmagando do nada. Eu virei e 
esmaguei os meus lábios nos dele, gritando em sua boca quando afundei em seu 
pau grosso e explodi. A onda caiu sobre mim repetidas vezes, nossos quadris 
balançando e nossos corpos se contorcendo. Eu podia sentir Sven gemendo em 
minha boca, e quando ele dirigiu suas bolas de pau profundamente dentro da 
minha boceta molhada e apertada, o senti pulsar e pulsar quando ele se soltou. 

 Cordas grossas e quentes de seu esperma pegajoso espirraram dentro de mim, 
bombeando profundamente por dentro enquanto ele me puxava com força para 
seu corpo. Ele gemeu em nosso beijo, me segurando tão forte que esvaziou cada 
gota dentro. Nós balançamos juntos, lentamente parando quando ofegamos na 
boca um do outro. 

 Eu comecei o dia perdida e fora de controle. E de alguma forma, ele foi com ele 
que colidi. 

 Com mais força ainda. 

 E eu nunca quis parar de colidir com ele. 
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CAPÍTULO NOVE 
SVEN 

  

 Era uma DEVASSIDÃO é o que era. Atração. Uma força da natureza crua e 
imparável que me fez desejar cada parte dela, corpo e alma, constantemente. Ela 
se encaixava em mim como uma peça de quebra-cabeça que eu nunca soube que 
estava faltando, e ela iluminava um lugar dentro de mim que eu nunca percebi 
que estivesse escuro. Crescer do jeito que eu fui forçado e tornar o homem que 
eu me tornei tão jovem me endureceu e me deixou mais frio do que eu pretendia 
ser. Além dos meus três bons amigos Cole, Hayden e Xavier, eu afastei a maioria 
das pessoas da minha vida, principalmente mulheres. 

 Mal deixamos a estranha tenda de jazz escura de Milton, meu corpo ainda 
formigava com a sensação dela vindo para mim, quando ela riu quando passei 
meus braços em volta dela e a afastei da multidão. Nós entramos um corredor 
longe de todos os outros, minhas mãos e meus lábios e meu pau e todos eu 
querendo muito mais dela. Era como se eu nunca fosse saciado, não quando se 
tratava dela. 

 Riley ofegou quando eu a puxei para uma sala vazia, pegando-a em meus 
braços e esmagando meus lábios nos dela. 

 Mas havia algo tão revigorante em Riley, algo tão real, tão louco e selvagem 
que era como se ela tivesse rasgado as cortinas e as paredes de tijolo que eu 
ergui ao redor do meu coração. 

     —Ainda não terminou comigo, hein? 

     — Nem em um milhão de anos, — eu rosnei. Eu atravessei a sala, saboreando 
a sensação dela se contorcendo em meus braços. Fui para a grande cadeira de 
encosto alto perto de uma enorme lareira de pedra, afundando nela e puxando-
a para o meu colo. Ela me beijou avidamente, gemendo nos meus lábios quando 
seus dedos puxaram meu paletó do smoking. Dei de ombros e puxei minhas 
mãos dos seus quadris, apenas o tempo suficiente para jogá-las fora antes que 
minhas mãos deslizassem de volta para sua doce bunda. 

 Sua bunda atrevida, malcriada, ainda precisa ser ensinada uma lição. Meu 
pau balançou com o pensamento de puni-la mais uma vez, de sentir sua pele 
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macia arquear sob minha mão firme, e ouvir seus gemidos suaves escorrendo 
em meus ouvidos. E ela sentiu isso. 

     — Porra, você é gigante —, ela choramingou, moendo no meu colo, sua boceta 
nua balançando sobre a minha protuberância grossa. 

     —E lá vai você usando palavras feias como uma garota má, — eu rosnei. 

     —Talvez eu precise ser castigada, — ela ofegou baixinho. 

     —Talvez não seja a palavra que eu usaria. 

 Riley ofegou quando eu a beijei ferozmente, minhas mãos puxando seu 
vestido, empurrando-o alto e depois puxando ele pelo os seus braços 
estendidos. Nua em meus braços, ela se contorceu contra meus músculos 
gemendo quando eu a beijei com fome. Meus braços fortes a giraram, 
empurrando-a sobre os joelhos e fazendo-a gritar. Eu gemi, minhas mãos 
deslizando sobre sua pele macia, agarrando sua bunda com força e abrindo-a 
para o meu olhar. Meu pau palpitava, a visão de sua pequena boceta rosa e sua 
bunda apertada ainda cheia com o pequeno plug fazendo meu sangue queimar 
como fogo. 

 Abaixei-me, meus dedos deslizando sobre a fenda de sua bunda e provocando 
sobre o plug. Riley choramingou, seu rosto ficando vermelho quando eu comecei 
a provocá-la, puxando e empurrando gentilmente o plugue, fazendo sua 
pequena bunda apertada tremer enquanto o segurava com força. Eu podia ver o 
quão molhada ela estava, sua buceta lisa e rosa vazando sua excitação por todo o 
meu joelho, brilhando e molhada na luz fraca da sala. 

     —Agora, —, eu ronronei, acariciando sua pele. —Agora, o que fazer com você? 

     —Porque eu fui má? 

     —Porque você tem sido muito má, — eu rosnei. —Devo dar uma palmada 
nessa bundinha safada? 

     Minha mão desceu com um pequeno tapa, fazendo-a ofegar bruscamente 
quando minha palma picou a bochecha macia de sua bunda. 

     — Ou talvez eu deva tirar isso ... — Meus dedos agarraram o plugue e eu o 
girei lentamente, enviando o que eu sabia que eram pequenas ondas de prazer 
proibido ondulando através dela. — E então encher essa bunda pequena e 
malcriada com cada centímetro do meu pau em vez disso? 
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 Riley gemeu, ofegando e arqueando as costas. Ela se virou para mim, com os 
olhos cheios de luxúria e calor enquanto mordeu o lábio. 

     — Você ... você vai foder minha bunda? — Ela respirou, nervosa e também 
queimando com aquele olhar de puro desejo por todo o rosto. 

    —Eu disse que pirralhas safadas são castigadas, não foi? 

 E foi aí que a batida bateu na porta da sala. 

 Filho da puta. 

     Riley pulou do meu colo, ofegando alto enquanto eu xingava. Ela puxou o 
vestido contra si mesma, o rosto pálido enquanto os olhos corriam para a porta. 

     —Eu vou lidar com quem quer que seja—, eu assobiei baixinho, empurrando-
a para trás de mim. Ela girou e de repente correu para o pequeno armário ao 
lado da lareira. Ela deslizou para dentro com o vestido e bateu a porta com força 
quando eu voltei para a porta principal, pronta para matar quem quer que fosse. 
A porta se abriu repentinamente e meus olhos se estreitaram para o homem 
parado lá. 

     —O que diabos está errado com você? 

 Hayden olhou ao redor da sala desconfiado, o que só me fez estreitar ainda 
mais os olhos para ele, irritado por ele ter entrado e interrompido Riley e eu. 

     —Eu preciso falar com você. 

     —Estou ocupado, — eu rosnei, olhando para ele. —Você sabe que não pode 
simplesmente invadir quartos, certo? 

     —Eu sou um rei, é claro que posso. — Ele sorriu para mim. 

     —Então eu também sou, porra, — eu assobiei de volta. 

     —Eu sei. 

     — Foda-se. — Eu o sacudi, balançando a cabeça em seu sorriso estúpido e 
suspirando. —O que foi? 

     —Eu preciso de você pronto para sair mais tarde. 

 Minha sobrancelha arqueou. —Sair? 

     —Como estar pronto para sair. 
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     —Nós vamos sair mais cedo deste casamento? 

     —Provavelmente. E rápido. 

 Eu estreitei meus olhos para o meu amigo, cruzando os braços. —E por que 
teremos que fazer isso? 

     —Porque estou pegando algo de Milton que não pertence a ele. 

     —Satisfaça a minha curiosidade, — eu murmurei. Comecei a pensar no 
desaparecimento de Hayden antes e em como Xavier e eu o vimos fazendo uma 
linha reta para o quarto de noiva no minuto em que chegamos aqui. 

     —Tenho a impressão de que Milton acredita que essa coisa que você está 
levando é dele. 

 Ele ficou em silêncio e meus olhos se estreitaram ainda mais. 

     —E essa coisa vem enrolada em branco, Hayden? — Eu rosnei. 

     —Talvez. 

     — Merda, — eu xinguei, girando para olhar para a porta que Riley estava 
escondida atrás antes de pegar Hayden e puxá-lo de volta para a porta principal 
do quarto. 

      — Por favor, diga-me que você está apenas brincando comigo. 

     — Você me conhece como um mentiroso? 

     —Princesa Callie? — Eu assobiei. —Você perdeu a cabeça? 

     —Talvez. Mas eu não vou desistir disso, Sven. 

 Eu queria matá-lo e também abraçá-lo ao mesmo tempo. Por um lado, o que 
ele estava dizendo era extremamente estúpido. Rei ou não, ele estava falando em 
roubar a noiva de um rei rival, que tinha “guerra” escrito por toda parte. Mas, 
por outro lado, eu pude ver aquele fogo feroz nos olhos dele e uma paixão que 
nunca tinha visto antes. Meu amigo estava sorrindo, e brilhando como nada que 
eu já tinha visto com ele antes. 

 Sim, eu queria convencê-lo a talvez começar algo que pudesse explodir em 
todos os nossos rostos, mas eu também sabia, sem dúvida, que estava apoiando 
isso. O que ele estava fazendo, mesmo que fosse o que eu pensava que ele estava 
fazendo, eu não o deixaria fazer isso sozinho. 
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     —Ok. 

 Sua sobrancelha se ergueu de surpresa. —Ok? 

     —Eu conheço você há tempo suficiente para saber que você é um maldito 
teimoso, Hayden, — eu suspirei. —Eu também sei que nunca vi você com esse 
tipo de expressão antes, o que me diz algo. 

     —Diz que ela é minha, — meu amigo rosnou. 

     —Bem, então estou com você. — Eu balancei a cabeça lentamente, batendo no 
seu ombro. — Xavier e Cole também estarão. 

 Ele suspirou, balançando a cabeça enquanto parecia relaxar um pouco, sabendo 
que o apoiávamos em qualquer ideia que ele tivesse. 

     —Obrigado, — ele disse baixinho. Ele levantou uma sobrancelha, sorrindo 
para mim. —Desculpa por interromper. 

     —Eu não sei do que você está falando. 

     —Você e sua amiga? — Eu me arrepiei quando ele revirou os olhos. —Desculpe 
entrar. 

     —Só estou eu aqui dentro. 

     —Sua camisa está desabotoada, Sven. 

 Eu fiz uma careta. —Eu estava me trocando. 

     —Há batom no seu pescoço. 

 Porra. 

 Hayden sorriu para mim. —Ah, e Sven? 

 Ele assentiu com a cabeça e, quando me virei, xinguei silenciosamente 
enquanto meu sangue rugia em meus ouvidos. 

 A calcinha de Riley, a pequena cor-de-rosa que eu coloquei no bolso da 
jaqueta mais cedo, caíram quando tirei a jaqueta agora. E agora ela estava apenas 
caída no chão. Não era que eu quisesse manter Riley como um segredinho sujo, 
mas eu sabia que nenhum de nós ainda estava lá. Eu não podia apenas anunciar 
às pessoas, até aos melhores amigos como Hayden, quem estava comigo naquela 
sala. Para mim, isso não importava, mas eu não ia explodir as coisas para Riley 
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assim. Para ela, poderia haver consequências, consequências com as quais eu 
lidaria antes que o mundo descobrisse sobre nós. 

 Mas tudo o que Hayden viu foi o batom no meu pescoço e a calcinha no chão. 
Ele não sabia que a garota em questão era minha maldita alma gêmea – o amor 
que eu nunca imaginei que jamais encontraria. Ele viu os sinais e fez sua própria 
suposição. 

     —Divirta-se um pouco com alguma coisa jovem antes do casamento... 

 Eu o agarrei. Eu girei nele, agarrando-o pela gola e empurrando-o para fora da 
sala e contra a parede no corredor. Hayden rosnou para mim, empurrando para 
trás, mas meu ataque de fúria foi feroz. Eu sabia que ele não sabia, mas a ideia 
de alguém pensar que Riley era apenas uma garota descartável com quem eu 
estava “apenas me divertindo”, provocou algo furioso dentro de mim. 

     — Você me provoca com essa sua língua! — Eu assobiei para ele. 

 A testa de Hayden se elevou e ele levantou as mãos. 

     —Uau, calma, cara. Calma. 

 Eu soprei o ar através dos dentes cerrados, músculos tensos e ondulantes 
quando o agarrei antes de soltar lentamente. Eu deixei o ar sair, afastando-me 
dele e balançando a cabeça. 

     —Desculpe, — eu murmurei. 

     —Quem? — Hayden rosnou baixinho, claramente tendo entendido os sinais 
um pouco melhor agora depois da minha explosão. Ele me conhecia bem o 
suficiente para saber que isso era sério. 

     —Esqueça. 

     —Desde que não seja Callie, tem meu apoio, não importa quem seja. E você 
sabe que pode me dizer, certo? 

     —Mais tarde, — eu murmurei. —Eu vou lhe informar mais tarde. Então, o que 
está vai acontecer a seguir, depois que você roubar a noiva de Milton? 

     —Padre Patrick, que você conhece, está a caminho. 

 Eu assobiei baixinho, minhas sobrancelhas arqueando. — Você está 
seriamente fazendo o que eu acho que vai fazer? 
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     — Eu estou. 

 Meus olhos se fixaram no meu amigo e eu assenti, cheio de orgulho nele. Ele 
viu o que sabia ser dele e não deixou nada o impedir. Era uma loucura, e eu sabia 
que alguma merda definitivamente acabaria, mas não podia culpá-lo por isso. 

     — Ótimo. Estou orgulhoso de você, cara. E estou feliz por você. 

     —E eu estou feliz por tudo o que você vai me dizer mais tarde, — ele riu, 
acenando com o queixo na sala atrás de nós, onde Riley ainda estava escondida. 

     —Eu suponho que você vai precisar de uma testemunha para este “roubar a 
noiva” casamento de vocês? — Eu sorri. 

     —Você supôs certo. 

     Eu sorri, agarrando o ombro de Hayden enquanto balançava a cabeça. —Eu 
estarei lá. 

     —Obrigado, — ele rosnou, respirando fundo. —E se você ver Xavier e Cole... 

     —Eu direi a eles. Não se preocupe, cara. Estaremos prontos para dar o fora 
daqui antes que Milton atire em você por roubar sua princesa. 

     —Hayden riu. 

     —E além disso. — Meu olhar endureceu quando eu acenei de volta para a sala. 

     —Você pode não ser o único a sair daqui com algo que não é seu. 

 — Era quem eu pensava que era? 

Riley colocou o vestido de volta no armário enquanto eu conversava com 
Hayden. Ela empurrou de volta em meus braços quando eu os envolvi em torno 
dela, segurando-a com força. Depois de ouvir o que Hayden tinha a dizer, eu 
sabia que as coisas estavam prestes a se mover rapidamente e eu ficaria 
condenado se deixasse que ela se afastasse de mim quando tudo acontecesse. 

     —Rei Hayden, de Rince? 

     —Ele é um dos meus melhores amigos. E sim. 

     —Sobre o que era tudo isso? 

 Eu passei meus dedos pelo meu queixo, arqueando uma sobrancelha para 
ela. 
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     —Parece que sua amiga Callie vai se casar. 

 Riley me deu um olhar engraçado. — Hoje é o dia do seu casamento... 

     —Mas não com Milton. 

 Riley franziu a testa. —Espere o que? Então, com… 

 Seu queixo caiu. —Espere, com Hayden? Você está brincando comigo! 

     —Não, — eu assobiei, balançando a cabeça. 

     —Oh, meu Deus, eu sabia que havia algo com ela! — Ela empurrou as mãos 
pelos cabelos. —Aquela cadela, não acredito que ela não disse nada! 

 Eu ri. —Bem, você pode brigar com ela mesma. Vamos lá. 

     —Onde? 

     —Para o casamento. Sou uma das testemunhas. 

 O queixo de Riley caiu de novo. —Espere eles vão fazer isso agora? — Ela bufou 
uma risada. —Cara, parece que cresceu algumas bolas em Callie. 

     —Ela é sua amiga, — eu ri baixinho. 

 Riley sorriu, mordendo o lábio quando ela me deu um soco no braço de 
brincadeira. —Você está dizendo que eu tenho bolas? 

     —Estou bastante confiante de que teria notado se você tivesse. 

 Ela corou ferozmente. 

     —Mas metaforicamente, sim, anjo—, eu ronronei, puxando-a para perto. —
Sim, você tem. — Eu a beijei lentamente, deixando nossos lábios 
queimarem juntos, antes de me afastar. —Devemos? 

 Riley sacudiu a cabeça. —Eu tenho que encontrar minhas outras amigas e ter 
certeza de que elas estarão lá também. 

Eu assenti. —Eu a encontrarei lá então. A biblioteca na ala leste do palácio. 

 Puxei-a para perto, beijando-a suavemente e depois mais profundamente, 
deixando seus gemidos derreterem através de mim. Sim, o que Hayden estava 
fazendo era selvagem e imprudente. Mas então, aqui estava eu fazendo a mesma 
coisa. E eu sabia uma coisa com certeza: o dia terminaria com ela como minha 
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rainha. Venha o inferno ou a maré alta, venha o que vier. Riley já era minha, mas 
o sol se poria naquele dia com o mundo inteiro sabendo disso. 
 

CAPÍTULO DEZ 
RILEY 

  

 Eu estava na metade do corredor, voltando para o salão quando ouvi. Eu 
congelei, meu rosto ficou vermelho como eu ouvi de novo, e desta vez, o som era 
inconfundível. Eu estava na metade do corredor 

    … Gemido. 

 O gemido de prazer de uma mulher, especificamente. Mordi o lábio, girando de 
volta em direção à porta entreaberta que acabei de passar. E eu sabia que deveria 
ter continuado e deixado como estava, e estava indo, mas depois ouvi outra coisa 
e congelei. 

     — Sim, daddy.  

 Meus olhos se arregalaram, minha mandíbula quase bateu no chão… a voz era 
da Lola. 

 Eu sorri para mim mesma, me perguntando com quem diabos ela estava lá. E 
eu estava prestes a deixar minha amiga em privacidade dela com toda a intenção 
de interrogá-la mais tarde, quando ouvi outro som, isso é um tapa forte, 
estalado, seguido de um grito que tinha que ser da minha amiga. 

 Eu girei de volta, minha testa franzida. Espera, eu estava ouvindo minha amiga 
tendo sorte ou se machucando? 

 Eu não pensei, apenas agi, voltando direto para a porta e bati. 

     —Lola? Você está bem aí? 

 Houve um som estridente e, sem parar, eu agarrei a maçaneta e empurrei a 
porta aberta quando entrei. 

     —Hum, oi. 
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 Eu pisquei. A sala estava vazia, exceto pela minha amiga, que estava sentada em 
uma grande cadeira de couro de espaldar alto por trás dessa enorme e 
ornamentada mesa. 

     —Lola? 

     —E-ei! 

 Ela sorriu para mim, enquanto a vermelhidão florescia em suas bochechas. —
O-o que foi, Riley? 

 Eu olhei para ela com curiosidade. —Uh, você está bem? 

     —Oh, sim, — ela riu nervosamente. —Totalmente bem. 

     —Eu ouvi alguma coisa. 

     —Você ouviu? — Sua voz chiou quando ela forçou um sorriso para mim. —
O que você ouviu? 

 Olhei para ela com curiosidade, e quando meu olhar deslizou para o chão ao 
lado da mesa e vi o monte de coisas que parecia que provavelmente 
pertencia a mesa, minhas sobrancelhas arqueadas. 

     —Uh, Lola ... 

     —Oh, isso, — ela riu nervosamente, engolindo novamente e encolhendo os 
ombros. —Eu estava bisbilhotando e acabei de esbarrar na mesa. Vou arrumá-
las mais tarde, não se preocupe. 

 Isso era estranho. Ela estava agindo de forma estranha. 

     —Lola, eu sei que ouvi alguma coisa. 

     —Bem ...— Ela encolheu os ombros novamente. —Não era eu! 

 Eu fiz uma careta, olhando em volta da sala como se eu fosse encontrar quem 
eu tinha certeza que estava lá com ela. Mas o lugar estava vazio, sem outras 
portas, armários, nada. Talvez eu tivesse imaginado isso? Talvez eu tenha 
acabado de ouvir Lola batendo na canela em cima da mesa e imaginei que era 
algo muito mais sórdido do que isso? Talvez eventos recentes com Sven tivessem 
minha mente em um lugar muito sujo? 

     —Ok, tanto faz. — Eu balancei a cabeça. —Temos de ir. 

     —E para onde estamos indo? 



 

 
77 

 

     —Callie vai se casar. 

 Lola me deu um olhar engraçado. —Sim, não brinca. É o casamento dela ... 

     — Não com Milton, — eu assobiei. 

     —Você está seri... ooh, — ela tossiu, limpando a garganta. —Você está falando 
sério? 

     —Muito—. Eu fiz uma careta. —Você tem certeza de que está bem? 

     — Mhmm! — Ela assentiu rapidamente antes de franzir a testa. — Espere 
então com quem diabos Callie está se casando? 

 Eu olhei em volta. —Rei Hayden, — eu sussurrei calorosamente. 

 Dessa vez, eu sabia que não tinha imaginado o som repentino de batidas que 
vinham de debaixo da mesa em que Lola estava sentada. Minhas sobrancelhas 
se ergueram, mas Lola apenas tossiu alto, limpando a garganta novamente dessa 
maneira exagerada. 

     —Desculpe, bati meu dedo do pé. Espere, Callie vai se casar com o rei 
Hayden? Hoje? 

     —Sim, como agora, — eu estava olhando para a mesa enquanto falava com ela, 
tentando descobrir o que diabos estava acontecendo. 

    —Então vamos, ok? 

    —Eu vou encontrar você lá, ok? 

 Eu olhei para ela, minha testa franzida. —Cara, você está se sentindo bem? 

 Ela assentiu. 

     —Você está chapado ou algo assim? — 

 Lola corou. — Não, eu só tenho que fazer alguma coisa e encontro você lá. 

     —Você nem sabe onde ...— Eu balancei minha cabeça. —Você vai apenas sair 
daí e me seguir... 

 E então meus olhos pousaram nos braços da cadeira em que ela estava sentada, 
e algo quente formigou através de mim. Os pulsos de Lola estavam amarrados à 
cadeira, com esses dois pedaços de pano azul royal. 

     —Ok, o que há... 
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 De repente, notei os pequenos brasões de ouro nos dois lenços amarrando seus 
pulsos, e meu queixo caiu. 

... O ponto mais alto era o do duque de Bandiff, como no duque Xavier, o 
guardião muito mais velho, muito severo e lindo de Lola. 

 Oh, merda. 

 Meus olhos se voltaram para os dela e, desta vez, eu sabia o que vi em seu rosto. 
Dessa vez, vi o mesmo rubor, o mesmo calor e a mesma empolgação nervosa que 
eu sabia que estava no meu rosto desde que Sven colocou as mãos em mim e me 
beijou. 

     —Vejo você lá, — ela sussurrou novamente, os olhos arregalados e o rosto 
vermelho brilhante. E desta vez, eu apenas sorri para ela quando meus olhos 
voltaram para a mesa. 

     —Sim, eu vejo você lá, — eu murmurei, sorrindo para ela. 

     — Diga-me mais tarde, — eu murmurei para ela, vendo-a corar ficar ainda 
mais vermelha quando ela assentiu rapidamente. 

 Eu saí pela porta, fechando-a atrás de mim enquanto deixava o ar sair dos meus 
pulmões. 

 Ok, o que diabos estava acontecendo neste casamento? Callie estava fugindo 
com o homem com quem ela deveria se casar. Eu estava sendo levado pelo rei 
dominante e lindo Sven, em vez do príncipe desprezível que meus pais haviam 
arranjado. E eu acabei de encontrar com Lola, parecendo que ela tinha acabado 
de transar, amarrada a uma cadeira com os lenços de seu tutor. 

... Quero dizer, o que havia na água neste maldito palácio? 

 Eu me virei e corri pelo corredor, determinada a encontrar Faith e depois 
chegar à biblioteca a tempo do casamento real de Callie. 

     — Riley! 

 Merda. 

 Estremeci com o som da voz de minha mãe, vindo de trás de mim no segundo 
em que pisei no salão principal. Eu sabia que nunca deveria ter mostrado meu 
rosto lá, mas tinha que encontrar Faith e achei que a festa de casamento real era 
provavelmente o melhor lugar. 
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 Sim, opa. 

 Eu me virei para sorrir levemente para minha mãe, usando todas as joias 
brilhantes que ela tinha, um cosmo ou algo parecido com ele escorregando em 
torno de um copo de Martini na mão. Eu sempre fui impulsiva quando se tratava 
de “desempenhar o papel” de ser realeza, mas minha mãe, na verdade meus pais, 
era exatamente o oposto. Minha mãe vivia de merda como casamentos e eventos 
reais, qualquer lugar onde pudesse esfregar cotovelos com outros meios e títulos 
e talvez tirar uma foto dela para uma revista de fofocas. E meu pai não era 
diferente, apenas tomar bebidas nos “lugares” para ser visto tomando uma 
bebida com o rei de qualquer lugar ou o príncipe de quem se importa. 

 Não é que eu sempre quis decepcioná-los, simplesmente nunca consegui ficar 
por trás de todo esse mundo monótono e irritante de royalties que eles 
assinaram também. Você poderia ser da realeza e não ser um idiota falso, 
arrogante e superficial. Quero dizer, olhe para Sven. 

 E eu sabia que eles não estavam tentando me castigar nem nada, querendo que 
eu me casasse com o príncipe Franklin. Na verdade, eu sabia que eles pensavam 
que estavam me dando esse presente incrível ao estabelecer um casamento com 
alguém mais alto da cadeia alimentar real. Mas eles também não estavam me 
ouvindo. Eles não estavam entendendo que eu realmente não queria isso. 

     — Onde você esteve? — Minha mãe sibilou. Ela estendeu a mão, agarrando 
meu braço com força e me puxando para perto enquanto olhava para mim. 

     —Ei! 

 Eu tentei puxar meu braço livre de seu aperto repentino, mas ela segurou firme. 

—Você não pode simplesmente fugir, Riley! 

—Hum, sim, eu posso. Eu tive que pegar um pouco e ... 

 —Você foi tão rude com o príncipe Franklin, querida! 

 Oh, aquilo. 

     —Mamãe... 

     —Este dia inteiro foi para você e ele se conhecerem ... 

     —Veja, eu pensei que hoje era sobre o casamento de outra pessoa. 
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 Minha mãe apertou a mandíbula, olhando para mim. —Você estragou tudo, 
querida. 

     —Eu não, eu só tinha que ... 

     —Você o dispensou e fugiu com ...— Seu rosto empalideceu, e ela realmente 
se abanou enquanto suspirava. —Com o rei Sven, querida? Você sabe como isso 
parece? 

 Eu revirei meus olhos. —Quero dizer que ele é um rei, mãe. Eu acho que você 
ficaria feliz por mim. 

     —Oh, não se faça de esperta comigo, jovem, — ela sussurrou de volta. —
Aquele homem não é um rei. 

     —Não, eu tenho certeza que ele é. 

     —Não na maneira real, querida. Não da maneira que importa. 

 Eu soltei uma risada. —Você quer dizer porque o pai dele ganhou o título e não 
foi entregue apenas a ele através de cinquenta gerações? 

     —Eu quero dizer exatamente isso, — ela retrucou. —E você está fugindo com 
ele, bem, meu Deus, Riley. Você pode imaginar o que as pessoas podem pensar? 

 Eu queria dizer que duvidava muito que suas imaginações pudessem se 
comparar com a realidade, mas eu a contive. 

     —Agora você me escute—, minha mãe disse com firmeza. —Você não vai 
estragar isso, ok? Seu pai e eu trabalhamos muito duro para definir isso para 
você, e você não vai apenas ... 

     —Bem, ninguém pediu para você arranjar isso para mim! 

 Ela suspirou dramaticamente. —Você é uma duquesa, Riley. 

     —Sim? — Eu murmurei. —E? 

     —E duquesa parece como princesa para você? Parece como rainha? 

 Eu gemi. — Mamãe...  

    —Bem, parece? 

     —E se eu não quiser o príncipe Franklin? 

     —Então você satisfaz. 
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 Eu balancei a cabeça para ela. — Foi isso que você fez, mãe? Satisfez 

     — É o que todos nós fazemos, querida. Faz parte de estar na classe real. 

     —Bem, não é o que eu faço. 

 Ela suspirou, sorrindo um pouco para mim enquanto apertava minha mão. —
Não, você sempre foi minha filha rebelde, Riley. Mas é hora de se acalmar. Ela 
me deu um olhar penetrante. —É hora de pensar no seu futuro. 

 Eu desviei o olhar, e tudo que eu conseguia pensar era em Sven, e o jeito que eu 
me sentia só de pensar nele. 

     —Mãe, — eu disse baixinho. —E se houver, você sabe ...— Eu mordi meu 
lábio. —E se houver alguém ... 

     —Alguém? 

 Eu assenti. 

     —Querida, pode haver. Mas o dever é dever. 

     —Dever? 

     —Para subir, querida. 

 Eu balancei a cabeça. — Já houve alguém para você? Você sabe, antes de se casar 
com o papai? 

 Minha mãe se arrepiou, mas ela apenas deu de ombros. —Não importa, querida. 

     — Bem, e se você seguisse seu coração em vez de dever? 

     —Então seríamos muito pobres, — ela retrucou, corando enquanto tomava 
um grande gole de sua bebida. —Ele era um pintor e não muito bom. 

 Eu sorri. 

     — Olha, você pode desistir por enquanto, e podemos falar sobre “subir” e o 
príncipe Franklin mais tarde? 

 O tempo estava passando e eu tinha o casamento secreto de uma amiga, afinal. 
Isso e tudo o que eu queria depois de toda essa conversa sobre eu me casar com 
quem eu deveria eram os braços de Sven em minha volta e seus lábios nos meus. 

 O olhar de minha mãe endureceu e seus lábios se apertaram. 

     —Receio que não possamos, querida. 
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 Eu fiz uma careta. —O que? 

     —O que ela quer dizer é ... 

 Eu girei enquanto meu pai passava atrás de nós, seus olhos severos se 
estreitaram para mim. — O que sua mãe quer dizer é que já decidimos consertar 
o que você quase estragou hoje. Quero dizer, honestamente, Riley, fugindo do 
príncipe Franklin hoje? Quero dizer, o que você estava pensando? 

     — Eu estava pensando que não queria me casar com alguém que vocês 
escolheram para mim! 

     — Você vai gostar da ideia, eu prometo, — ele murmurou. — Agora vamos lá. 

     — Uh, vamos para onde? 

 Meu pai franziu os lábios quando ele se virou para mim. —Como eu disse, sua 
mãe e eu consertamos o que você quase estragou. Nós suavizamos as coisas com 
o príncipe Franklin. 

     —Viva, — eu murmurei secamente. —O que você fez, enviou flores para ele? 

 O olhar aguçado do meu pai se manteve firme em mim. 

    —Não, Riley—, disse ele em voz baixa. —Mas nós mudamos o casamento. 

 Um arrepio arrepiou minha espinha. 

     —O que? 

     —Mudamos a data do casamento. Para acelerar tudo isso antes que você faça 
algo para pôr em risco essa família. 

     — O quê? — Eu assobiei, puxando meus braços para trás de ambos e 
balançando a cabeça para os meus pais. —Você não pode estar falando sério. 

     —Estou falando sério, — disse ele friamente, olhando para minha mãe antes 
de voltar para mim. —Eu não vou assistir você estragar o seu futuro! 

    — Isso é loucura! 

 Eu estava começando a gritar, mas não me importava. 

     —Abaixe sua voz, querida! — Minha mãe assobiou. 

     —Então, quando é esse maldito casamento estúpido, hein? — Eu assobiei, 
nem mesmo me importando com o quão alto eu estava falando. 



 

 
83 

 

     —Riley ... 

     —Não! Você me diz exatamente quando tenho que fingir que... 

     —Agora mesmo. 

 A voz do meu pai me atingiu como um tapa na cara. Eu pisquei, minha boca se 
movendo, mas nenhuma palavra saiu dela por um segundo ou dois. 

     — O que? 

     —Agora, Riley—, ele disse calmamente. —Teremos uma festa ou baile formal 
mais tarde, mas, de imediato, você vai se casar com o príncipe Franklin e vai 
fazer imediatamente. Na verdade, ele está esperando você na capela do rei 
Milton, junto com o padre do palácio. 

     —Isso ...— Meu mundo inteiro girou e, de repente, eu não conseguia respirar. 

 Sven. As palavras que dissemos. As coisas que fizemos. O futuro sobre o qual 
sussurramos e o futuro que vi com ele. De repente, senti como se tudo estivesse 
correndo no chão ao meu redor como vidro. 

     —Isso é loucura, — eu resmunguei, minha cabeça girando junto com o resto 
enquanto eu cambaleava em meus pés. —Você... você não pode simplesmente ... 

—Eu posso, — meu pai assobiou. —E eu vou. Agora se mexa. 
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CAPÍTULO ONZE 
RILEY 

  

 Isso não é real 

 Exceto, que era. Tudo sobre ele era real - o quarto, meus pais que estão lá 
acenando como eu precisava de incentivo. Príncipe Franklin. O padre. Tudo isso 
bem ali na minha frente como uma espécie de pesadelo vivo. 

 O homem que eu amava, o homem que eu realmente amava, tão rápido quanto 
tinha acontecido e tão arduamente eu tinha me apaixonada, estava fora 
ajudando minha amiga e seu amigo encontrar o verdadeiro amor. E aqui estava 
eu, prestes a ser algemada a um homem que eu não tinha interesse. Eu senti 
como se estivesse sendo vendida, o destino que aguardara Callie antes que o rei 
Hayden aparecesse para salvá-la. Meu cavaleiro de armadura brilhante nem 
sabia que eu estava sendo tirada dele e, quando ele descobrisse, eu tinha a 
sensação de que seria tarde demais. Até então eu poderia ser Sra. Smothers, 
Princesa de Purn. 

     —Você vai ver, meu amor. 

 Eu pisquei, lentamente me concentrando no príncipe Franklin, parado na 
minha frente com esse sorriso presunçoso, arrogante e desagradável em seu 
rosto. 

     —Isso é besteira—, eu assobiei para ele. 

     —É assim que as coisas devem ser, — ele sorriu. — Como príncipes e 
princesas devem ser comparados. Você será minha e dará à luz meus herdeiros. 
Você vai aquecer minha cama ... 

     —O caralho que eu vou—, eu cuspi, minhas mãos balançando em punhos. 

     — Riley! Minha mãe sibilou atrás de mim. —Modos! 

     —Você verá, — o príncipe Franklin disse com um suspiro de desprezo. —Você 
vai ser feliz, querida. Eu sei isso. 

     —Não, não vou, — eu disse calmamente. Eu sabia o que era felicidade, e não 
era isso. Felicidade era seus braços. A felicidade era Sven, e seus lábios nos meus, 
e seu coração batendo contra os meus. 
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     —Você irá, mais cedo ou mais tarde. Você vai ver o quanto você vai gostar de 
ser minha rainha obediente. 

 Eu me encolhi. 

     —Bem, então! — O padre, um homem mais velhos com uma barba grisalha, 
deu um passo à frente, sorrindo para nós como se esta fosse uma ocasião feliz. — 
Vamos começar? 

     —Não, — eu cuspi. 

     — Sim, — o príncipe Franklin riu, como se eu tivesse feito uma piada. O padre 
me deu um olhar de soslaio, franzindo a testa antes que o príncipe Franklin 
limpasse a garganta. 

 O padre limpou a garganta. —Claro, sua Alteza. 

 Era isso. Eu estava tão perto de tocar a felicidade real. E o amor. Eu segurei em 
minhas mãos por um dia, e agora acabou. Agora, a realidade do que era esperado 
de mim na vida estava chegando para me arrastar para baixo, que era meu 
“dever” me casar. Eu queria fugir, mas sabia que no fundo não havia como fugir 
disso. Destino, não no mundo em que nasci. Eu também queria gritar, mas sabia 
que não faria nada além de desacelerar as coisas. 

     — Pronta para ser minha, querida? — Disse o príncipe Franklin, animado. 

     Nunca, pensei amargamente. Porque eu já sou de outra pessoa. 

     — Estamos reunidos aqui hoje, — começou o padre. O príncipe Franklin 
estendeu a mão e pegou minhas mãos, fazendo meu estômago dar um nó 
enquanto meu coração afundava. 

     —Para unir esses dois... 

     —Como diabos você vai. 

 Era como se alguém tivesse entrado balançando, quebrando as paredes dessa 
prisão em que eu estava sendo empurrada. Era como se sua voz tivesse 
arrancado o telhado da coisa toda, deixando a luz do sol brilhar, afugentando as 
sombras. 

 Eu girei, meu coração na garganta, ao vê-lo parado na porta, olhos em chamas, 
mandíbula apertada furiosamente e músculos contraídos. 

 Sven. 
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 Meu coração. 

     — Que significa isso! Meu pai rugiu, levantando-se e apontando um dedo para 
Sven enquanto ele entrava na sala. 

     —Você! — O príncipe Franklin gritou para o grande rei, agarrando a minha 
mão à força e tentando me puxar para trás dele. —O que diabos você acha que é 
... 

     — Deixe-a ir. 

 A voz de Sven era como aço e fogo, seus olhos brilhando calor quando ele os 
apontou para Franklin. 

     — Agora. 

 A mão do príncipe caiu da minha como se eu o tivesse eletrocutado. 

     — E se sua mão a tocar novamente, — Sven rosnou baixinho, movendo-se 
direto para o príncipe trêmulo e rosnando as palavras em seu rosto, — removerei 
suas mãos. Entendido? 

 Franklin assentiu rapidamente. 

     — Diga que você entendeu. 

     — Eu-eu entendi, ok!? — As palavras rangeram da boca do arrogante príncipe. 

 Sven o empurrou para o lado e, de repente, como um sonho, eu estava 
derretendo em seus braços novamente. Eu ofeguei, caindo nele e segurando-o 
com tanta força quanto aqueles braços grandes, poderosos e protetores me 
circulavam, me puxando com força. 

     —O que significa isso? 

 O rei Sven virou-se para meus pais, minha mãe estava com o rosto horrorizado, 
segurando a mão na boca, e meu pai parecendo vermelho e furioso, com um 
dedo apontado para Sven. 

     —E o que diabos você pensa que está fazendo! — Ele retrucou ao homem que 
me segurava. 

     —Levando-a comigo, — disse Sven claramente, em pé alto e sem piscar. 

 Meu pai balbuciou. —Ela certamente não vai... 

     —Ela vai. 
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 Eu ofeguei quando ele me puxou, me girando em seus braços enquanto meu 
coração cantava. 

     —Isso pode parecer loucura, mas ...— Ele sorriu quando ele me puxou para 
perto, meu corpo derretendo nele e os olhos presos aos dele. —Eu estaria tão 
apaixonado por você como eu estou, se eu não gostasse de uma loucura? 

     —Só um pouco, hein? — Eu mordi meu lábio, meu coração disparou quando 
o segurei com força. 

     —Muito. Eu gosto de muita loucura. 

     —Você tem certeza disso? — Eu respirei, minha pele formigando e meu pulso 
saltando quando me perdi naqueles olhos. —Já me disseram que sou difícil de 
lidar. 

     —Deixe-me decidir isso. 

 Ele se moveu e, quando seus lábios tocaram os meus, o mundo inteiro derreteu 
à nossa volta. Eu pressionei minha boca na dele, beijando-o profundamente e 
com fome, deixando cada emoção que eu não disse em voz alta fluir através dos 
meus lábios para os dele. Seus braços me rodearam, me protegendo do mundo 
inteiro como tudo, menos ele e eu, e esse beijo derreteu. 

     — Solte minha filha... 

 Sven se afastou, girando em direção aos meus pais que pareciam furiosos. 

     — Você quer que sua filha se case hoje? Bem aqui e agora? 

     —O ... não, eu ... senhor, isso é ... — Meu pai tropeçou e gaguejou sobre suas 
palavras, seu rosto vermelho. 

     — Bem, sim, — minha mãe jogou de volta. — Mas não para... 

     — Feito. 

 Sven se virou para mim e meu queixo caiu. 

     —Espere, você está falando sério. 

     —Completamente sério, anjo, — ele rosnou, segurando minhas mãos nas 
dele. — Seja, minha rainha. Seja meu amor para sempre. 
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Parecia que o resto ainda estava à nossa volta. Era como se fôssemos apenas ele 
e eu nessa pequena bolha, o calor do meu pulso martelando, embora eu e meu 
coração batessem uma milha por minuto. 

     —Eu sou um punhado, — eu sussurrei. 

     —Eu tenho mãos grandes. 

     —Disseram-me que posso ser um pouco pirralha. 

     —Disseram-me que posso ser severo 

 Eu estremeci. 

—Você sabe que é louco por querer fazer isso, certo? 

 Sven sorriu. —Acho que somos um par perfeito então. — Ele se virou para o 
padre, sorrindo calmamente. —Padre? Você faria as honras? 

 O príncipe Franklin cuspiu e ele começou a dar um passo à frente quando Sven 
apenas olhou para ele com aquele olhar fulminante que o fez recuar e olhar para 
o chão. Sven voltou-se para o padre, que sorriu e ergueu as sobrancelhas. — 
Bem, vamos nos casar, vamos Alteza? 

 Meu pai xingou. —Eu não concordo com... 

     —Mas eu concordo, — eu disse friamente. Eu me virei para os meus pais 
horrorizados, puxando minhas mãos dos de Sven juntas e pegando as deles. 

     —E eu quero que vocês dois também. Papai, mamãe? Estou feliz e é isso que 
eu quero. Ele é o que eu quero. 

 Meu pai fumegou, mas lentamente, vi as sobrancelhas de minha mãe sem rugas. 
Ela suspirou, balançando a cabeça quando estendeu a mão e colocou a mão no 
ombro do meu pai. 

     —Querido, — ela disse calmamente. — Meus pais queriam que eu casasse com 
o conde de Laghfran. 

     — Não se eu tivesse algo a dizer sobre ...— Sua boca se fechou assim como a 
minha caiu. 

     —Espere, o que o pintor? Pensei que seus pais queriam que você se casasse 
com papai ... 
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     —Eu não pinto há anos, — meu pai disse baixinho. Meus olhos se arregalaram 
quando me virei para minha mãe. 

     —Eu só queria o melhor para você, querida. 

 Eu balancei a cabeça, sentindo meu coração disparar quando peguei suas mãos. 

     —Mãe, ele é o melhor para mim. Confie em mim. 

 Meu pai murmurou, virando-se para estreitar os olhos para Sven. 

     — Tenho apenas as melhores intenções para sua filha, senhor, — disse o 
homem que eu amava em voz baixa. 

     —Você é um rei. 

     —De fato, eu sou. 

     —Eu sou um duque, Alteza—, meu pai disse secamente. —Você não precisa 
me chamar de senhor. 

    — Sim, eu preciso. —Sven sorriu calorosamente, seus olhos fixos em meu pai. 
— Você vai ser meu sogro. E eu quero que você saiba que eu o respeito, e eu 
respeito muito sua filha. Então, se estiver tudo bem com você, vou ficar com o 
senhor. 

 Meu pai assentiu devagar. —Trate-a bem. 

     — Sempre. 

 Sven se virou para mim, seus olhos brilhando como se eu nunca os tivesse 
visto. —Devemos? 

 Eu balancei a cabeça ansiosamente, meu coração disparado quando ele pegou 
minhas mãos. 

     —Vamos nos unir. 

     — Agora seria um bom momento para mencionar ao seu pai que ele me deve 
uma pintura em um Rolls Royce de 1945?" 

 Eu ri, jogando meus braços em sua volta e beijando-o profundamente. 

     —Cale a boca e se case comigo. 

     —Pirralha. 

     —Bruto. 
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     —Casa comigo? 

     — Com certeza. 
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EPÍLOGO 
SVEN 

  

 Às vezes, mesmo que você nunca ache que vai encontrá-lo, e mesmo que 
demore tanto tempo para ter certeza de que não existe, você ainda se sente feliz 
para sempre. 

     … eu, com certeza, encontrei. 

 Riley e eu nos casamos ali naquela sala no castelo de Milton, seus pais 
testemunhando enquanto o padre nos conduzia através dos votos. O príncipe 
Franklin não estava presente, pois eu tinha o colocado para fora da sala antes de 
começarmos e disse a ele para procurar alguém que quisesse se casar com essa 
idiota. 

 Dissemos os votos, dissemos que sim, nos beijamos, e então era hora de fugir. 
Veja, quando um de seus melhores amigos rouba a noiva do casamento que você 
foi convidado para participar, é melhor sair rapidamente. Hayden estava com o 
helicóptero pronto, e Hayden com sua noiva roubada e eu com a minha, 
juntamo-nos com Cole e Xavier, e suas ... 

... Bem, nunca fui um contador de histórias e as deles são de outra época. 

 Eu não posso falar pelo resto, mas eu fui àquele casamento naquele dia sem 
planejar. Eu encontrei problemas, e eu segurei firme. Eu encontrei o fogo de 
artifício que iluminou meu mundo sombrio, e mesmo que eu tivesse me 
queimado, valeu a pena. 

 Ela valeu a pena e todo risco. 

     Riley se tornou rainha de Northlund. Sim, ela se acalmou um pouco, mas ela 
manteve essa insolência. E eu era um homem melhor por isso. Inferno, meu 
reino inteiro também era um país melhor. Ela é feroz e assumiu um papel dentro 
do nosso parlamento. Raramente visito como rei, mas ouvi dizer que minha 
rainha é uma voz formidável e defensora do povo no plenário parlamentar. 

 Ela não liga mais para a porra dos meus carros, mas age como uma pirralha. 
Mas hoje em dia é só quando eu sei o que ela quer. E eu e minha palma chata, 
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punho forte, talvez o plugue estranho ou vibrador ou vendas sabem exatamente 
como lidar com pirralhas. 

 Sobre o meu joelho. 

 Com força. 

 Até que ela implore por mais. 

 Na verdade, estamos testando um novo brinquedo de controle remoto esta 
noite, no casamento de ... bem, nossos amigos. Mas, novamente, essa é a história 
deles para contar. 

 Eu? Eu já encontrei minha história e meu final feliz que continua em frente. Eu 
encontrei a mulher dos meus sonhos, a pirralha que acende meu fogo. Eu 
encontrei a rainha para a minha coroa, a estrela que me guia para casa. 

 E eu nunca vou deixá-la ir. 
  

FIM 
 

 

 

 

 


